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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו ................................ ח"תשע בא לפרשת אספקלריא

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

 באברהם מדבר שהמזמור ל"חז בדרשת' יקומו לא כן על' הפסוק ביאור

 ו ............................................................................................................ אבינו

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

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

 ח ..................................................................................... בכורות מכת מהות

  ישראל הרב / הירושלמי תלמוד אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 יא ........................ )ברוקלין( ומועדים ת"עה 'ירושלים שמחת' ילקוט ל"מו, קלויזנר

 יא .................................................הירושלמי במשנת לשמו פסח קרבן מעשי

 יד........................................................... קינד מאיר ישראל הרב/  הצאן בעקבי

 יד .............................................................. ה"הקב אצל" יגיעה" תואר ביאור

 יז ............................................................. רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 יז ................................................................................................ ?!הבעיה מה

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 כ ......................... ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 גמורה רתיחה, החשמלי בדוד או במיחם המים את להרתיח צריך האם"

 כ ................................................................................................ "?שבת לפני

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 כג ............................................................................... ס"ושא' שמואל ויאמר'

 כג ..................................................................................... ?גדי או כלב גידול

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

 כז ........................................................................................................ ועוד

 כז ................................................................... ?המילה" דם"ב מצוה יש האם

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ריומשח

 ל ........................................ באלעד תורה ומרביץ, כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

, בתפילה' ה פני לשחר דניאל השכמת עם' חודש ראש' של השייכות

 ל ............................................................................... וערבית מנחה בשחרית

 מעשרה נ"לביהכ בו להשכים מיוחדת רצון עת ישנה חודש בראש

 לא ................................................................... 'מה רצון להפיק - הראשונים
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 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 לג .................................................................................................... סופרים

 לג ..... ?תפילין להניח שם פטורים האם שנה כחצי נמשך שהלילה במקומות

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

בידכם ומקלכם ברגליכם נעליכם חגורים מתניכם לצוותם שהוצרך הטעם

 לו .................................................................................................................. 

 מ .............. ומועדים ת"עה' לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/   לי ברא טהור לב

 זה פסוק שיקויים שייך רבינו משה אצל רק למה –'' וגו  תספר ולמען'

 מ ................................................................................................... ?בשלימות

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

 מב ...................................................... !העשירי המפתח וראיתי מצאתי כבר

 מו . כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 מו ........................................................................ ולחלבי לבשרי כלים מדיח

 מז .................................................................... אדום' קרחון'ו תותים אכילת

 מז .................................................................... בטעות שנדבקו דפים הפרדת

 אפיקי'ו', דרך מאיר', 'דרך מֹוסר' ס"מח, גולדבאום צבי מנחם הרב/  שעשועי ֵמאֹור

 מט ...................................................................................................... 'חיים

 מט ..................................................................................... הראשונה המצוה

, ל"זצ וינטרויב א"הגרי וספרי כתבי ל"מו, לובנשטיין יצחק הרב/  הפרשה מאחורי

 נב .......................................... (ספר קרית) ס"ושא המבואר הלבבות חובת ס"ומח

 נב......................................................................... המזון ברכת מצרים יציאת

 נד ................. חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  השבת מהלכות

 נד ................................................................ ?בשבת מוקצה הם תפילין האם

 נח ............. רכסים' אבות תורת' בישיבת מ"ר, חשאי נתנאל הרב/  נחליאל ממתנה

 בזכות .העתיד חשבון על שכר משלם ה"הקב והאם, מצרים גאולת בטעמי

 נח ...................................................................................... ישראל נגאלו מה

 סב ................................................... ירושלים, הבר אברהם הרב/  אברהם מנחת

 סב ................................................................................ החדשים שמות בענין

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

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

 סו.................................. והטף הנערים בחינוך משה עם פרעה מחלוקת יסוד
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 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 סט ................................................................................ ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 סט................................................ השבת ביום גם הייתה הארבה מכת האם

 עא ..................... מ"חו על צדקך משפטי ס"במ טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 עא ............................................. 'ה את לעבוד ללכת מפרעה הבקשה מהות

 עג ............................... 'הארי לב' ס"מח, גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

 עג ......................................... ?במצרים' חמור פטר פדיון' מצוות קיימו כיצד

 עד ............. (רחובות) לאחים לב כולל, אסטריק מאיר ישראל הרב/  בפרשה נגוהות

 עד ............................................................................................... הגאולה זמן

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

 עז ................................................................................ ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 עז ...................................................................... פרעה פני מאת אותם ויגרש

 עט .......... 'והערות ביאורים עם איש חזון' ס"מח, אנגלנדר יהודה הרב/  חפיצה נפש

 עט ........ במקומו שלא דמו כשזרק אימוריו והקטרת הפסח קרבן בשר אכילת

 פא .. (עילית מודיעין) יצחק ברית ד"בביהמ ש"מג, אליאך ראובן הרב/  בהלכה ענין

 פא ...................................................... הסדר בליל לחולה מצה כזית שיעורי

 מים בענין' 'ת"דר תפילין בענין' ח"בעהמ, שיינמן שלמה הרב/  הלכה פניני

 פד ........................................................................................... ועוד' אחרונים

 פד ..................................................................... לבנה קידוש אמירת זמן סוף

 פח ................................................... בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 פח ........................................................... האביב בחודש - ממצרים היציאה

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

 צ ......................................................................... למשה רק פרעה קרא מדוע

 צד ....................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 צד .................................................................................... טוב משמן טוב שם
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 צו ... יוסף ילקוט בעל צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

 הדין בית נשיא, א"שליט יוסף יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן/  ההלכה פינת

 צו .................................................................... יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 צו................................................................... שבת למחללי והשכרה מכירה

 קב ................................................................. חינוך

 קב .. חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל ליחיא הרב/  בפרשה חינוך

 קב ............................................................................................... גדול ברכוש

 בישיבת מ"ור יעקב תקוות י"ר לפנים, פישר הכהן אליעזר הרב/  וילדים הורים

 ומהדיר', חי אבשלום עוד', 'תורה של באספקלריא האיצטגנינות' ס"מח, א"הגר

 קה........................................................................... ת"עה' יצחק עקידת' ספרי

 קה ................................................................... אומנות בנו ללמד האב חובת

 קיא ............................................................... חידות

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

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

 קיא ................................................................................. בא בפרשת שאלות

 קיא ............................................. (מו ירמיה) בא הפטרת דאפטרתא חדוותא

 קיא ....................................................................... וארא' חדוותא'ל תשובות

 קטו ................................ (כט-כח יחזקאל) וארא הפטרת דאפטרתא חדוותא

 קטז ................................................................ סיפור

 קטז .......................................................................... קופלמן זאב הרב/  סיפור

 קטז ................................................................................. נפשו משאת עהיוד

 קכא............................................ ויינשטוק חיים חנוך הרב של מארכיונו/  סיפור

 קכא ........................................................................................... שנסגר מעגל

 חנוך הרב/  ל"זצ שרייבר פ"הגר של חייו ממסכת יהודית גבורה פרקי – חת ללא

 קכד ......................................................................................... ויינשטוק חיים

. מינימאלית והתאמה הכשרה בהעדר לתפקיד כשיר שאינו צוות - ח"י פרק

 ההעברה של הנוראה הפרשה –' טהראן ילדי סערת' מסדרת שלישי פרק]

 קכז ........................................................................... ![טהראן ילדי של לשמד
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 תשע"ח אבלפרשת  אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  – האישאשרי 

 קלארישראל אברהם 

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

יקומו' בדרשת חז"ל שהמזמור  לאביאור הפסוק 'על כן 

 מדבר באברהם אבינו

 –על כן לא יקומו רשעים במשפט חז"ל דורשים )בראשית רבה פר' סא, א; ועוד(: 

 . : זה נמרוד וחביריוא. ולפי גירסא אחרתנמרוד ובחוריוזה 

]בעצם הפסוק הנדרש יש גירסא שלפיה הדרשה אינה על פסוק 'על כן לא יקומו 

 וחביריו.[ נמרוד זה –" הרשעים כן לא"וגו'', אלא גורסים שהדרשה היא מפסוק ו': 

* 

עוסק בשבחו של  שהמזמור ל"חז בדרשת' יקומו לא כן על' הפסוק והנה לביאור

 מבואר בפנים אחרים,ב(  קז,דף בבבלי: . סנהדרין פ"י מ"ג) משנהאבינו, ב אברהם

הכוונה  "חטאיםלעומת זאת "ו !שהיו בימי נח דור המבולש"רשעים" הכוונה ל

 .לאנשי סדום שהיו בימי אברהם אבינו

, ששם 'רשעים' מתאים בדור המבול כי נאמר במסכת סנהדרין שם רש"י מבאר

נאמר בהם 'רעים  בהם 'כי רבה רעת האדם', ושם 'חטאים' מתאים באנשי סדום כי

 וחטאים'. 

ולכן מתאפשר  לא נזכר ש"אשרי האיש" מדבר על נח או על אברהם אבינו]שם 

 יותר בנקל לפצל את דרשת הפסוק לשני דורות נפרדים.[

* 

על כן לא יקומו רשעים : את הפסוק כך נחמיה במשנה האמורה דורש רבי

נשפטים כלל, וכפי  זה דור המבול. 'לא יקומו במשפט' פירושו: אינם –במשפט 

, שגם אנשי סדוםאלו  –וחטאים בעדת צדיקים שנאמר בהם 'לא ידון רוחי באדם'. 

                                                
 .מת"בגירסת  א
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, כמו דור המבול ]מהרש"א: הכוונה שלא היה להם גזר אין עומדים כלל לדיןהם 

  שפשטו ידיהם בגזל[. עדדין 

, נידונים[ -] בדין עומדים סדום אנשי החכמים חלקו על דעת רבי נחמיה ולדעתםו

"אינם עומדים אנשי סדום הכוונה ששהכוונה בפסוק אחרת:  רבי נחמיההשיבו לו

 ."אבל עומדים בעדת רשעים – בעדת צדיקים

 לדברי החכמים?  נחמיה רבי יענה ומה

מבאר הרש"ש: "ונראה לי, דרבי נחמיה מפרש לקרא על פי מדה י"ט מל"ב מדות 

 והוא הדין לחבירו'".  –מר בזה דרבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי: 'מדבר שנא

כלומר, בהתאם למדה י"ט בברייתא דשלשים ושתים מדות, משוה רבי נחמיה 

ומדמה את אנשי סדום לדור המבול שנזכרו בחלקו האחר של הפסוק, שכיון שלגבי 

דור המבול הכוונה בודאי שאינם נידונים כלל ]ככתוב 'אל ידון רוחי באדם'[, 'הוא 

 שגם הם אינם נידונים כלל.הדין' באנשי סדום 

* 

' בעדת צדיקיםהלשון 'לא יקומו.. חטאים  אנשי סדוםובביאור מה שמתאים ב

 מצאנו הסברים במהרש"א וביכין על המשנה בסנהדרין שם: 

המהרש"א )סנהדרין קח, א( מבאר, שנזכר באנשי סדום שלא יקומו "בעדת  א.

דרין קט, ב במעשה "ההיא , כנזכר בסנהצדקה" על שם שהיו רחוקים מן הצדיקים

 דובשא שפיוה מלתא, איגלאי בחצבא, לעניא ריפתא מפקא קא רביתא דהות

מעשה ארע בנערה, שהוציאה  -ואכלוה" ] זיבורי אתא שורא, איגר על ואוקמוה

בדבש  סכו אותההתגלה הדבר,  ,לשאוב מים בצאתהבתוך כדה  פת לעני

 , באו דבורים ואכלוה[.על גג החומה והעמידוה

" מתאים על אנשי סדום בעדת צדיקיםב'יכין' )פ"י מ"ג( מבואר, ש"חטאים  ב.

, שהיו לוט וחביריו בדור בעוד שהיתה ביניהם עדת צדיקיםמסיבה אחרת, שחטאו 

זה. גם ב'בינה לעיתים' מבאר כך את "וחטאים בעדת צדיקים", ומבאר שלכן נאמר 

 לא תהיה תקומה. –בהם 'לא יקומו': לרשעים כאלו 
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ראש כולל 'נזר ר צבי / הרב צבי קריזר, בא

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

 באר צבי

 מהות מכת בכורות

ַסח הוא לַ  ם זֶַּבח פֶּ ְגפוֹ  ה'ַוֲאַמְרתֶּ ֵאל ְבִמְצַרִים ְבנָּ ֵתי ְבֵני ִיְשרָּ ַסח ַעל בָּ ר פָּ ת ֲאשֶּ  אֶּ

ֵתינו ִהִציל ת בָּ  )יב, כז( ִמְצַרִים ְואֶּ

מבואר שסיבת שם קרבן 'פסח' וחג ה'פסח' הוא משום הפסיחה שפסח הקב"ה 

על בתי ישראל. ויש לשאול, דלכאורה עיקר הנס לא היה ב'פסיחה' על בתי 

ישראל, אלא בהריגת בכורי מצרים, שבגלל מכה זו הגיע קץ שעבודם, ומה טעם 

 נתקן שם הקרבן והחג על הצלת בכורי ישראל במכה העשירית.

בשונה מכל המכות שבנ"י לא נדרשו ששנתבונן נראה, י ככיך ביאור, עוד צר

תבא עליהם המכה, להנצל ושלא לעשות איזה מצוה או פעולה כל שהיא בשביל 

אלא אדרבה, בכל המכות מעצם המכה היתה גם ענין ההבדלה שהבדיל הקב"ה 

ה ה'" בין מצרים לבין ישראל, וכמו שכתוב "ושמתי פדות" )שמות ח' י"ט(, "והפל

)שמות ט' ד'(, הרי שבמכת בכורות הוצרכו ישראל לעשות הרבה מצוות כדי 

להינצל, לקחת קרבן פסח, משכו ידיכם מע"ז, לשחוט את תועבת מצרים לעיניהם, 

ולתת מן הדם על המזוזות והמשקוף, וכן למול את עצמם, ]ואמנם רבי מתיא בן 

ו'( שנתן להם דם פסח ודם חרש אומר )במכילתא פ' בא, והובא ברש"י שמות י"ב 

מילה כדי שיהיה להם זכות להיגאל, אולם משמע שזה היה גם בכדי להנצל ממכת 

בכורות, וכמש"כ )י"ב כ"ג( "ולא יתן למשחית לבא אל בתיכם לנגוף". ואולי רק 

מצות נתינת הדם על המשקוף היתה בשביל להינצל. ויל"ע. ועכ"פ מבואר שבנ"י 

 להינצל[. נצטוו לעשות פעולות כדי 

וכן מבואר ממה שנפסק להלכה )או"ח סי' ת"ע( שכל הבכורים צריכים להתענות 

משום שניצלו מן המיתה, והרי לכאורה כל הגזירה מעיקרא לא היתה  רב פסחבע

ומה צורך אלא על בכורי מצרים, וכמו בכל המכות שלא היו כלל על בני ישראל, 
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היתה שבמכת בכורות אכן  ל כרחך רואים מזה,ועיש להתענות על הצלתם. 

נעשה להם נס וניצלו ממנה. אך זה גופא טעון אלא ש הגזירה גם על בכורי ישראל,

ביאור, מדוע שתהיה גזירה גם על ישראל, הלא כל המכות נועדו לבא רק על 

 , ולא על ישראל.המצרים

 יסודו של הגרי"ז

, עה"ת בפ' וארא )ז' א'( הלוי מרן רי"זונראה לבאר הכל על פי יסודו הנודע של 

שאר המכות לא באו כדי לזרז כל שחלוק מכת בכורות משאר המכות, ששביאר 

 את יציאת מצרים, אלא כעונש על השעבוד, וכפי שהובטח בברית בין הבתרים,

היתה לא מכת בכורות ]ועל כן היה צריך גם התראה על חומרת העונש[, אבל 

 עכ"ד עיי"ש. על מיאון השילוח. על השעבוד, אלא עונשכ

ובזה גם מבואר דברי הפיוט בהגש"פ "על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת 

, שבתחילה אמר "ועשה בהם שפטים" והפסיק ואמר "ועשה "למקום עלינו

חלוקה מכת בכורות משאר  כיבאלהיהם", ואחר כך שוב אמר "הרג את בכוריהם". 

כדי לזרז את יציאת מצרים, אלא כעונש על  המכות לא באו כל תשעתהמכות, ש

השעבוד, וכפי שהובטח בברית בין הבתרים. אולם מכת בכורות היתה עונש על 

מיאון השילוח, כמבואר בקרא )ד' כ"ג(, "ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן 

לשלחו הנה אנכי הרג את בנך בכורך", הרי שלא באה מכת בכורות כעונש על 

 השיעבוד.

מבואר לכאורה בדברי האור החיים )שמות ט' י"ד(, שביאר ענין התראת  וכן

ומבואר שהיו בגדר עונש,  .עיי"ש .המכות שהיה מדין התראה על חומרת העונש

 . י ישראלולא רק לזרז את שילוח בנ

 קושיה על הגרי"ז

פ' בא עה"פ ויבא עצמו ב רי"זהגמרן למש"כ אך הדברים עומדים לכאורה בניגוד 

ו' עד מתי מאנת לענות מפני, דמבואר בדבריו דמכת ארבה היה עונש גם משה וכ

דברי הספורנו בפ' שמות שם )ד' כ"ג( כן יש להעיר מעל מיאונו לשלח, עיי"ש. ו
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שרק מכת בכורות היתה כעונש, ואילו שאר המכות היו לאות , שכתב להיפך

מכת בכורות ש ל כרחךולמופת למען ישובו. עיי"ש. אמנם גם לדברי הספורנו, ע

אינה כעונש על עצם השיעבוד, אלא על סירוב השילוח, ואילו שאר המכות לא היו 

 כעונש כלל. 

 יישוב השאלות

, דבשלמא בכל המכות שהיו בתורת עונש, ש לומרי אולם ע"פ דברי הגרי"ז הנ"לו

שפיר לא היו אמורים לבא כלל על ישראל, כי לא היה להם ליטול חלק בעונשם. 

בכורות שעיקרה אינה עונש על השיעבוד, אלא על מיאון השילוח, משא"כ מכת 

והרי בנ"י מצידם הרי צריכים להיות ראויים לשילוח, דכל עוד ואינם ראויים, מה 

יש להלין על פרעה, וע"כ הוצרכו להיות זכאים בעצמם, ולולי זאת שיהיו זכאים, 

ה אין לאף אחד הרי גם בכורי ישראל הם בכלל המכה, דמאחר והגיע זמן הגאול

מלעכב, ונגזרה מכת הבכורות על כל מי שיעכב את היציאה, בין אם הוא ממצרים 

ובין אם הוא מישראל, וע"כ מובן שגם הם היו בכלל המכה, ומאחר שניצלו עושים 

וממילא גם מובן שאנו מציינים את שם הקרבן והחג על שם  תענית בכורים.

 ה היה חלק בלתי נפרד מהנס של המכה. הפסיחה והדילוג על בתי ישראל, כי גם ז

  zvi6@neto.bezeqint.net  לתגובות:
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אספקלריית  לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

מו"ל  ,קלויזנר  ישראל הרב  /הירושלמי תלמוד

 )ברוקלין(ומועדים  עה"ת 'ירושלים שמחת' ילקוט

 במשנת הירושלמי מעשי קרבן פסח לשמו

 איתא:בירושלמי פסחים פ"ה ה"ב 

 ר' בא בשם רב)שצריך לשחוט הקרבן פסח לשמו(  מנין שהוא צריך לשוחטו לשמו

( "ואמרתם זבח פסח הוא" לומר אם שחטו לשם פסח הרי הוא פסח ואם לאו )דכתיב

 "ועשית פסח")שאר העבודות חוץ משחיטה מנין(  אינו פסח. שאר כל מעשיו מנין

)פריך כיון דיליף שיהו כל מעשיו לשם פסח, מעתה אפילו הקטר אימורין )דרשינן( 

תלמוד לומר מלשון ועשית, נילף שאפי' אם הקטיר האימורין שלא לשמה פסול(, 

)שמעכבת בכפרת הקרבן(  "זבח", מה זביחה מיוחדת שהוא מעכבת את הכפרה

האימורין  )שאפילו אם לא הקטיר יצאו הקטר אימורין שאינן מעכבין את הכפרה

 כלל, הקרבן כשר( 

 א.

 המקור דשאני פסח משאר קדשים שאפילו שינהו לשם חולין פסול

זללה"ה בהלכות פסולי המוקדשין )פט"ו הי"א( כותב: "הפסח  אדונינו הרמב"ם

ששחטו במחשבת שינוי השם בין ששינה שמו לשם זבח אחר בין ששינהו לשם 

 ".חולין פסול שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לה'

" דמאי המקור ששאני פסח משאר קדשים, כי הרי הזבח ברכתה" בעלמקשה עליו 

קיי"ל דדוקא קדשים מחללין קדשים ואין חולין מחללין קדשים, והכא בקרבן פסח 

 פסק הרמב"ם שאפילו אם שינהו לשם חולין פסול.

" )ח"ד סי' כט( כותב שהרמב"ם בפירוש המשניות )פסחים אליעזר ציץובספר "

"ב( בדין זה מציין דברי הירושלמי דנן, והלא דבר הוא, למה לו להזכיר פ"ה מ

 הירושלמי, הי' לו לציין דברי הבבלי בזבחים )דף ז:( שמובא בזה.
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 פסח יש לו דין מיוחד דליכא גם בחטאת

", דנראה שכוונתו להוסיף בזה, דאע"פ דפסח אליעזר ציץאלא, אומר בעל ה"

פסח יש לו דין מיוחד שליכא גם בחטאת גופא וחטאת שאני משאר זבחים, אבל גם 

והוא דבעינן דווקא לשמו, ואף לשם חולין פוסל ויליף לה מהירושלמי שכתב 

"שאין שוחטין את הפסח אלא לשמו", 'אלא' דייקא, וטעמא הוא משום "שנאמר 

ואמרתם זבח פסח הוא לה'" ומכאן הוא המקור גם לפסק הרמב"ם בהלכותיו 

 פוסל. דבפסח אף לשם חולין

 מבאר בזה כפילות לשון הירושלמי

" )שם( שלאחר התבוננות בדברי הירושלמי אליעזר ציץועוד מעורר הגאון ב"

נשים לב דכפיל בלישני' ומתנה בתנאי כפול ואומר "אם שחטו לשם פסח הרי הוא 

"ואם לאו אינו פסח", ולא כתוב בסתמא 'מלמד שתהא שחיטתן לשם  –פסח" 

פסח", וכמו שכותב באמת הירושלמי שם בלשון זה גבי "שאר כל מעשיו מנין" וכן 

גבי חטאת אינו כופל בלשון זה אלא כותב סתמא, "חטאת מנין ושחט אותה 

 לחטאת", ורק גבי פסח כפלי' בלשון זה.

כן הוציא מזה הרמב"ם דמוכח שהירושלמי בא ", שלאליעזר ציץמוכיח מזה ה"

, ואף אם שחטו לשם חולין משום דאיכא כאן גילוי לשמולפסול בפסח כל שלא הי' 

מיוחד של "ואמרתם זבח פסח הוא" שדווקא האמירה עושיהו לפסח, ולכן כפלי' 

הירושלמי לתנאיה, בכדי למעט כל גוונא שלא שחטו לשם פסח שפסול "ואינו 

 שחטו לשם חולין. פסח" ואף אם 

ואין הפסול משום "שחטו שלא לשמו", דמשום זה לא מיפסיל בשחטו לשם חולין, 

דאמרינן "דאין חולין מחללין קדשים", אלא הפסול הוא משום הדין המיוחד של 

"ואמרתם זבח פסח הוא" שאיכא בקרבן פסח, המגלה שדווקא האמירה עושהו 

בבלי, לכן פסק הרמב"ם כהירושלמי לפסח, ומכיון שאין לזה סתירה מפורשת מה

"ואמרתם זבח פסח  –הזה, דבפסח אף אם שחטו לשם חולין פסול, משום שנאמר 

 הוא לה'".
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ומסיים בעל ה"ציץ אליעזר": שוב לאחר זמן מצאתי במאירי )פסחים נט:( שכותב 

כן מפורש שהמקור הוא מהירושלמי, וכזה הוא לשונו אבל פסח אפילו לשם חולין 

 והביאוה בתלמוד המערב ממה שכתוב פסח הוא לה'".פסול 

 דברי המנחת חינוך בזה

במצוה ה' )אות ח'( כתב, שמצא שאחד כתב על  הגאון בעל ה"מנחת חינוך" זי"ע

" שלו דאפשר דלהרמב"ם יצא לו דין זה דפסח לשם חולין פסול הזבח ברכתגליון "

ה דבעינן לשמה, והך מדכתיב ואמרתם זבח פסח הוא לה', דמכיון דילפינן מיני

קרא כתיב בפסח מצרים והתם לא היו שאר קדשים, על כרחך דהציור דשלא 

לשמו היינו לשם חולין דלשם זבח אחר לא משכחת לה, וא"כ מוכח דלשם חולין 

פסול בפסח, אלא שהקשה ע"ז המנ"ח דפסוק זה נאמר בפסח דורות דכתיב והי' כי 

ם וכו' ואמרתם זבח פסח הוא לה', תבואו אל הארץ וכו' מה העבודה הזאת לכ

וקאי על קרבן פסח לדורות, עיי"ש. ]ועי' בספר זהב מרדכי, פרשת בא, להגר"מ 

אליפנט, שביאר בהרחבה דין "לשמה בקרבן פסח והחילוק הגדול בין הבבלי 

 והירושלמי מה ילפינן מהאי קרא[.

  



 

 

 

 יד 'עמ -אספקלריא 

 

 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 קב"הביאור תואר "יגיעה" אצל ה

ר  יו לְ  ה'ַוֹיאמֶּ דָּ ת ֵלב ֲעבָּ ת ִלבֹו ְואֶּ ל ַפְרֹעה ִכי ֲאִני ִהְכַבְדִתי אֶּ ה ֹבא אֶּ ל ֹמשֶּ ַמַען אֶּ

ה ְבִקְרבוֹ   )י א( ִשִתי ֹאֹתַתי ֵאלֶּ

אמר הקדוש ברוך הוא יקרה היא בעיני בני אדם ורואין שמות רבה )פרשה יג א( "

לא ייעף '( כח ואינה יגיעה שנא' )ישעיה מבריאת העולם[ -]כאלו יגיעה היא לפני 

( יז במה אני ייגע במי שהוא מכעיס לפני בדברים בטלים כד"א )מלאכי ב '.ולא ייגע

 ב'".הוגעתם ה' בדבריכם'

יש להבין עניין יגיעת ה' ומה תוכן עניינה ומה מלמדנו הדבר ומה נפק"מ מצידנו 

ה המכוון בביטוי שחז"ל שנו האם יש יגיעה להקב"ה בדבר או לא. עוד יש להבין מ

בזה "דברים בטלים" דמשמע דמחמת דהוי דברים בטלים הדברים הם יגיעה לפני 

 הקב"ה.

לעמוד על העניין יש לצטט מב' מקומות מדברי מהר"ל ֶלַמה נצרך יגיעה ומה 

 התועלת של היגיעה, ומזה יובנו הדברים.

 האלוקיות השכל כי האדם אשר רוצה לקנכתב מהר"ל )נתיב התורה פרק ד( "

העליון צריך שיהא לו התייחסות אל השכל שאז יש לו הכנה אל השכל ודי לו 

. כי השכל הוא נבדל מן האדם ומפני כך האדם צריך האלוקישיגיע בזה אל השכל 

 האלוקי".אליו יגיעה ועמל לקנות השכל 

                                                
הרמב"ם )יסודי התורה פ"א טרם עומדנו לברר עניין "כובד" "קושי" אצל הקב"ה חובה עלינו לשים כנגד פנינו דברי  ב

והואיל והדבר כן הוא, כל הדברים הללו וכיוצא בהן שנאמרו בתורה ובדברי נביאים הכל משל ומליצה הן, הי"ב( "

כמו שנאמר יושב בשמים ישחק, כעסוני בהבליהם, כאשר שש ה' וכיוצא בהן, על הכל אמרו חכמים דברה תורה 

כעיסים, הרי הוא אומר אני ה' לא שניתי, ואילו היה פעמים כועס כלשון בני אדם, וכן הוא אומר האותי הם מ

ופעמים שמח היה משתנה, וכל הדברים האלו אינן מצויין אלא לגופים האפלים השפלים שוכני בתי חומר אשר 

 ".בעפר יסודם אבל הוא ברוך הוא יתברך ויתרומם על כל זה

דברי נביאים הינם משלים לשפלי וחסרי הדעת על מנת ביאור דבריו, כל הדברים והמראות שנמסרו לנו בתורה וב

 להשיג את רצונו יתברך, אך אינם על מהותו. 

נמצא לפי"ז שכל הדברים הנמסרים לנו בכה"ג בתורה ובחז"ל הינם לפי כלי הקיבול שלנו ושלא כפי ערכו כלל וזה 

 פשוט.
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שר מבואר שעניין יגיעה הוא חיבור לדבר שאין לאדם שייכות אליו, ומפני כן כא

אדם רוצה להתחבר לתורה הקדושה ע"כ צריך יגיעה לבטל השפעת הגוף 

 . גשסותרת את השכל האלוקי

כאשר הוא הצואה שנדחה מן עוד כתב המהר"ל )באר הגולה, באר שני, פרק א( "

הבשר על ידי יגיעה, כי כל דבר נדחה על ידי יגיעה. שמפני שהוא מתרחק מן 

ש לו חבור אל הפך זה, הוא הפחיתות השכל, שהוא נבדל מן האדם במעלה, י

 ".הנבדל מן האדם

מבואר בזה אותו ענייו רק היפוכו. דכיון שהצואה היא הפסולת היוצאת מגוף 

האדם, נמצא שהיא הדבר היותר רחוק מהאדם לכן על מנת להרחיקה מהאדם 

 צריך יגיעה כיון דסוף כל סוף היא הייתה חלק מהאדם טרם צאתה.

ר"ל, עניין יגיעה הוא התקרבות לדבר המרוחק מהאדם העולה לנו מדברי מה

 בעצם, או ריחוק מחפץ שמרוחק בעצם מהאדם אלא שהוא חלק מהאדם.

ובזה יבואר יגיעת הקב"ה ומה היא מלמדתנו, ידועים דברי הנביא ישעיה )מג ז( 

"כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" המבואר בזה שתכלית 

 .דל עניין נתינת הכבוד להקב"ההבריאה מוסבת ע

ומזה נלמד שכל דבר שמשרת את המטרה של נתינת כבוד להקב"ה הרי אין זה 

יגיעה לפניו כיון שזה חלק ממעשיו כביכול, ולכן כל הבריאה שמספרת היא גדלותו 

של הקב"ה וספר תהילים מושתת על התבוננות בבריאה ומעשי הקב"ה וממילא 

. משא"כ כאשר בני אדם עושים חטאים ה"י, נמצא אין זה יגיעה לפניו לעשות

שהחטאים הם היפך הגמור של קיום רצונו יתברך בתכלית הבריאה ולכן הם 

 .הנחשבים כיגיעה

                                                
 ויש להאריך בזה עוד רבות במשנת מהר"ל אלא שאין זה מעניינו. ג
 מה התכלית בזה כבר נתבאר בארוכה בכל ספר דעת תבונות ואכ"מ.ו ד
ובפרט שגם את החטאים הקב"ה צריך כביכול לבצע ולסבול דהא הקב"ה מקיים כל פרט ופרט בבריאה כל דבר,  ה

 וכמו שהאריך בעניין החטאים שמקיימם הקב"ה בתומר דברה עיי"ש בדברי הנוראים.
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ובזה יבואר מטבע הלשון שטבעו חז"ל "דברים בטלים" דבשלמא כל דבר שנעשה 

 למען תכליתו יתברך הרי הוא קיום הרצון ויש לו קיום בעצם, משא"כ חטאים

שאינם לתכלית הבריאה והם מנוגדים לבריאה אלא שעתיד הקב"ה ליפרע 

 מהעוברים על רצונו הרי הם "דברים בטלים" בעצמותם דאין להם כל קיום.

ושמור ביאור זה בעניין יגיעת הקב"ה על ליבך, והוא מפתח למקומות רבים להבין 

 כוונת חז"ל בכינוי זה.
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 מה הבעיה?!

ם ֹלא ִתְשְברו בוֹ  צֶּ ם ֹלא ִתְשְברו בוֹ ְועֶּ צֶּ   )יב, מו()יב, מו(  ְועֶּ

לעיתים, אנו נאלצים להתמודד עם מין שאלות הנשמעות בלחישה, במכעין 

, הן מתוכנו פנימה, והן מסביבותינו. הבה ונכנה זאת וזמזום החולף בסביבת אוזנינ

 בשם 'שאלת מה הבעיה?'.

לנו בפרשה זו  המוכרת -שאלה זו, שלפרקים אף משהו מן נימת ההתרסה 

נשזרת בה קמעא, שבה ומכה בנו בווריאציות שונות  -משאלת הבן הרשע 

ובמועדים משתנים. וכך שבה היא שוב ושוב, כאשר פעמים בתחום השלילה היא, 

כגון: מדוע לא ללבוש בגדים שונים )כאלו אשר אינם חורגים מגדרי הצניעות(, 

ה, הסתכלות, והליכה בכל מיני לחדול מעשות מעשים מסוימים, או להימנע מקריא

מקומות, אשר הצד השווה שבהם שאין זה מדרכי יראי ד', חרף העובדה שע"פ 

הלכה לא ניתן לאסרם כלל. ולעיתים הם על דרך החיוב, כגון: למה ללבוש בגדים 

מסוימים או לעשות מעשים שונים אשר נהגו בהם יראי ד', אף שאין בכך 

 מדרישות ההלכה.

התשובה ל'קושיות' אלו מפרשת השבוע, הבה ונתבונן בשאלה טרם ונביא את 

בכדי שלא  -מגרת מחשבה: מתי ואיך אנו מעצבים את אישיותנו? או שמא נדייק 

מתי ואיך מתעצבת אישיותנו? והדיוק חשוב הוא,  -תהיה הטעות מובנית בשאלה 

הרצוי משום שגם מי שאינו נוטל ספר מוסר לידיו בכדי לעצב את אישיותו בכיוון 

והנכון, ואף אינו פועל כל פעולה אחרת בנידון, אישיותו מתעצבת )בכיוון הלא 

 מתי ואיך? -אולם השאלה כאמור  -רצוי ונכון...( 

 אחרי הפעולות נמשכים הלבבות

כותב השורות מיותר לחלוטין בכדי לענות על כל האמור, משום שהתשובה 

חינוך בפרשתנו בבואו לבאר מפורשת ומבוארת היטב בדבריו הקדושים של ספר ה
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את שרשי המצוה באיסור שבירת עצם בקרבן הפסח, הבה נסכית  ונטה אוזן 

 לדברי קדשו:

סי מצרים כמו שכתבנו באחרות. וגם זה גזע מן השרש יר נולזכ ,משרשי המצוה'

הנזכר, שאין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים, לא 

לת וכי אם לעניי העם הרעבים. ועל כן בתחלת בואנו להיות סגיאות לעשות ככה, 

ו(, ובכל שנה ושנה באותו הזמן,  ,ממלכת כהנים וגוי קדוש )שם יט ,כל העמים

ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו בה באותה שעה. 

תחשב ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושין, נקבע בנפשותינו הדבר לעולם. ואל 

ולומר ולמה יצוה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזכרון  ,ש על דבריובני לתפ

אותו הנס, והלא בזכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי זרענו? דע, כי 

 לא מחכמה תתפשני על זה, ומחשבת הנער ישיאך לדבר כן.

למדך להועיל ועתה בני, אם בינה שמעה זאת, והטה אזנך ושמע )משלי כב יז(, א

תיו תמיד אחר ולותיו, ולבו וכל מחשבות. דע, כי האדם נפעל כפי פעובתורה ובמצו

מעשיו שהוא עוסק בהם אם טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר 

מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה 

ינטה אל הטוב, ומתוך שלא לשמה בתורה ובמצות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד 

לות נמשכים הלבבות. ובא לשמה, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפע

ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצות, אם  ,ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור

לו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומנהו יפי, כאוק תמיד בדברים של דויעס

מנות, ישוב לזמן מן ותמיד כל היום באותו א מנות רעה, באמת אם כל עסקוובא

הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור, כי ידוע הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי 

רצה הקב''ה לזכות ', כמו שאמרנו. ועל כן אמרו חכמים ז''ל )מכות כג, ב( ופעולותי

, כדי להתפיס בהן כל מחשבותינו 'תואת ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצו

ות בהן כל עסקינו להטיב לנו באחריתנו. כי מתוך הפעלות הטובות אנחנו ולהי

כל 'נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד. ורמזו ז''ל על זה )מנחות מג, ב(, באמרם 
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, לפי 'בטח לו שלא יחטאומי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפלין בראשו, מ

 שאלו מצות תמידיות, ונפעל בהן תמיד. 

תה ראה גם ראה, מה מלאכתך ועסקך, כי אחריהם תמשך ואתה לא לכן א

ים, מה קתמשכם. ואל יבטיחך יצרך לומר, אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת אל

קים וברחובות, להתלוצץ עם והפסד יש כי אתענג לפעמים בתענוגי אנשים, בשו

חטאות, ולדבר צחות, וכיוצא באלו הדברים שאין מביאין עליהן אשמות ו ,הלצים

הלא גם לי לבב כמו הם, קטני עבה ממתניהם, ומדוע ימשכוני הם אחריהם? אל 

בני, השמר מפניהם, פן תלכד ברשתם. רבים שתו מתוך כך כוס תרעלתם, ואתה 

את נפשך תציל. ואחר דעתך זה, אל יקשה עליך מעתה רבוי המצות בענין זכירת 

קינו בהם נתפעל אל הדבר, נסי מצרים, שהם עמוד גדול בתורתנו, כי ברבות עס

 '.כמו שאמרנו

 כל מילה נוספת מיותרת.

יזכנו ד' לעשות מעשים טובים, להיות במקומות הראויים, ולחבור אל האנשים 

 הרצויים, וע"י זה לזכות לתכלית הטוב, אמן!
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

"האם צריך להרתיח את המים במיחם או בדוד החשמלי, 

 רתיחה גמורה לפני שבת"?

האם מותר להוציא מים מדוד חשמלי או ממיחם מים שעומד על האש, או שאלה: 

 שיש לחשוש שגורם בפעולה זו שהמים הנותרים במיחם, יתחממו יותר?

אין להוציא מים ממיחם מים שעומד על האש או מדוד מים חשמלי  תשובה:

 ]אפילו אם יש עליו הכשר טוב[, אם המים לא רתחו רתיחה גמורה.

ולכן גם בדוד מים חשמלי )עם הכשר טוב( שיש בו 'מצב שבת', צריך לוודא 

שהמים הגיעו לרתיחה גמורה. והעצה היא, להרתיח את המים רתיחה גמורה לפני 

 רק אחר כך להעביר למצב שבת.שבת, ו

וגם במיחם מים שנמצא על האש, מומלץ מאוד לוודא שהמים במיחם הגיעו 

לרתיחה גמורה לפני שבת, כי בד"כ מקטינים את הלהבה ברגע האחרון לפני שבת, 

 ואז כבר לעולם לא יגיע לידי רתיחה גמורה.

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

 רמת 'בישול' בדבר יבש

בשבת, גם אם לא יגיע לשיעור גמור של בישול, אם יגיע לשיעור המבשל דבר א[ 

בישול ברמה של 'מאכל בן דרוסאי', חייב משום מבשל )רמב"ם פ"ט מהל' שבת 

 ה"ה; שו"ע שיח, ד(.

ואם המאכל כבר היה מבושל ברמה של מאכל בן דרוסאי, והוא מוסיף בו תוספת 

חלקו בזה הראשונים, האם יש בישול, כותב הביאור הלכה )שיח, ד ד"ה אפילו( שנ
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בזה משום בישול או לא, ודעת השו"ע )שם( שכל זמן שלא נגמר בישולו, אפילו אם 

כבר היה מבשול ברמת בישול של 'מאכל בן דרוסאי, יש בו איסור דאורייתא 

בישול לבשלו טפי )משנ"ב שם ס"ק כו(. ומנגד, דעת הרבה מהראשונים, שאחרי 

 ב אין משום בישול. שכבר נתבשל במאכל ב"ד, שו

וכותב הביה"ל, שבודאי אין לזוז מפסק השו"ע, אבל בדיעבד מי שחימם מאכל 

בשבת שכבר היה מבשול כמאכל ב"ד, שאין המאכל נאסר, וזה ע"פ הכלל שכותב 

הפמ"ג )שם, י( דכשיש מחלוקת הפוסקים, אין לאסור בזה בדיעבד משום מעשה 

 שבת.

לא נתבשל המאכל כל צרכו, אבל אם כבר  אולם כל המחלוקת, זה רק אם עדיין

 נתבשל כל צרכו, לכו"ע אין איסור בישול במה שעושהו ל'מצטמק ויפה לו'. 

 רמת 'בישול' במים

ב[ ולגבי בישול במים, גם אם לא מגיע לידי רתיחה גמורה, אלא מחמם את המים 

 לדרגת חום שהיד סולדת בו, חייב משום מבשל )שבת מ, ב(. 

שהבאנו לעיל שנחלקו הראשונים, אם יש דין בישול בדבר שכבר ולכאורה כמו 

מבושל כמאכל בן דרוסאי, ה"ה שיש לדון במים שגם אם הם כבר רותחים ברמה 

שהיד סולדת בו, מ"מ אם מוסיף בו בישול, שיש בזה משום בישול לדעת השו"ע 

 (.ודעימי' )ראה בחי' המיוחסים להר"ן שבת לז, ב ד"ה עקר; ותהל"ד שיח, יז

אולם בשו"ע הרב )שיח, ט( כותב וז"ל, אבל אם הוא חם כל כך עד שהיד סולדת 

בו ומרתיחו יותר, אין בזה משום בישול, ומותר אפילו לכתחילה להרתיחו סמוך 

לאש במקום שאין לחוש לחיתוי עכ"ד. וכך נוקט האג"מ )ד, עד אות א( שאחר 

ואם מחממו טפי אין בזה שהמים ברמה שהיד סולדת בו, הוא כבר נחשב למבושל, 

משום בישול ]ויעו"ש מש"כ, שזה גם לא נחשב ל'מצטמק ויפה לו'[. ולכן מתיר 

 להעמיד דבר לח שנתבשל ברמה של יד סולדת, גם במקום שירתח טפי.

אולם כאמור עפ"ד הר"ן בשבת מבואר, שגם במים יש בזה משום בישול אם 

ק יד ותהל"ד שיח, יז(. וכן מוסיף בו חימום )עי' שביתת השבת מבשל בא"ר ס"
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שמעתי ממרן הגריש"א זצ"ל שיש להחמיר בזה )וכן נקט בפשיטות בארח"ש פ"א 

 סי"ז(.

 מים שלא רתחו רתיחה גמורה

ג[ ולכן דוד מים חשמלי או דוד מים המונח על האש, צריך לדאוג שהמים הגיעו 

א אחר כך לפני שבת, כי אם המים לא רתחו רתיחה גמורה, כשיבו ולרתיחה גמורה

להוציא מים מהדוד בשבת, הרי זה גורם שהמים שנשארו בדוד יתחממו יותר 

)מאחר שיש כמות קטנה יותר של מים בדוד(, ויש בזה חשש בישול ע"פ המבואר 

 בשו"ע )רנד, ד( לגבי החזרת מכסה הקדירה )ראה בארח"ש פ"ב הע' לט(.

 הרתחת המים רתיחה גמורה לפני שבת

, יש דודים חשמליים עם הכשר, שהמים שם לא מגיעים ד[ וע"פ מה שנודע לי

לבישול ברמה של רתיחה גמורה לפני שבת. ואם כן לפי המבואר לעיל, צריך 

לדאוג לפני שבת לבשל את המים לגמרי עד שיגיע לשיעור רתיחה גמורה, ורק אז 

 להעביר את הדוד למצב 'שבת'.

 שימוש בדוד חשמלי בשבת

ב'דוד חשמלי' בשבת, יש בזה הרבה שאלות. ומה ויצוין, שבעצם השימוש ה[ 

שיש כפתור שכתוב עליו 'מצב שבת' בלי שיש על הדוד הכשר מוסמך, אין לסמוך 

על זה כלל. ופלא שרואים אנשים יראים ובני תורה שסומכים על מה שכתוב 

 "שבת" בלי לבדוק מיהו הרב המכשיר.

 dvarhalacha613@gmail.com לתגובות:

  

                                                
( שכותב "ומים נמי דוקא בהוחמו כל כך שחסרו קצת דחשיבי כמבושלין דאי לא יעוי' בלשון הר"ן )שצויין בפנים ו

לגבי דידהו חשיב כמבשל". ומבואר שאם המים רותחים כל כך, שזה כבר נחשב מבושל כל צרכו, ותו ליכא בזה 

 משום בישול.

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

' שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

  ס"ושא

 גידול כלב או גדי?

ב ְלֹשנֹו  לֶּ ֵאל ֹלא יֱֶּחַרץ כֶּ   , ז(יא)וְלֹכל ְבֵני ִיְשרָּ

למשפחה אחת בב"ב ישנו בן הלוקה בבעיות נפשיות קשות, והרופאים המטפלים 

בו הציעו שיגדל כלב, אליו יוכל להתקשר נפשית, וגידול הכלב יסייע לו ברפואתו. 

ב לתועלת בנם והשבתי שאכן כן, בני המשפחה שאלוני האם ניתן לגדל כל

 )מהסיבות המפורטות בהמשך(. 

ואולם הפנתי את השאלה למו"ר רבנו שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א והשיב 

 במכתבו כך: "יגדל גדי"...

 הבה ונדון בקרקע בענין, וכדלהלן:

, בשלשלת קשור היה אא"כ הכלב את אדם יגדל לא :(ב עט,) ב"קא[ גידול כלב: 

 לא "ת"ר :(א פג,) שם ובגמרא. מיראתו" אשה ומפלת ומנבח שנושך "מפני: י"ופרש

 לספר הסמוכה בעיר הוא מגדל אבל, בשלשלת קשור כ"אא הכלב את אדם יגדל

 תניא, בלילה ומתירו ביום וקושרו[, י"רש - שימור וצריכה לעכו"ם סמוך השוכנת]

 למיקם מינא נפקא למאי חזירים כמגדל כלבים המגדל אומר הגדול אליעזר רבי

וסיפרה  עוברה  להפיל לאשה גורמת הכלב שנביחת' בגמ ומבואר, בארור עליה

 לה ואמר, הכלב עליה ונבח אחד בבית פת לאפות שנכנסה באשה  מעשה הגמ'

 ושדי טיבותך "שקלי לו ואמרה, שינים לכלב שאין כיון תפחד שלא הכלב בעל

 .ש"ע. ונפל מהפחד הולד נע דכבר, אחיזרי

 בשלשלאות אסור הוא אא"כ, רע כלב לגדל ובטושו"ע )חו"מ תט, ג( נפסק: "אסור

 ומתירו ביום וקושרו; לגדלו מותר, לספר הסמוכה ובעיר. בהם וקשור ברזל של

 ענין בכל ואומות ם"העכו בין שרוין שאנו דהשתא א""וי וכתב הרמ"א: .בלילה

 בני שיזיק לחוש שיש, רע כלב הוא אם נראה מיהו.  דבר עמא מאי חזי ופוק, שרי
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והספרים דנו האיך  .ברזל" של בשלשלאות קשור כן אם אלא לגדלו דאסור, אדם

כתבו הטוש"ע שאין לגדל רק "כלב רע", בעוד שבגמרא מובא שאין לגדל כל כלב. 

 אלא הכלב את אדם יגדל דלא המשנה על שם שעמד( ז"מ ז"פ) ק"בב ט"יו' והתוס

", רע כלב" העתיקו ע"בשו וכן תט' סי בטור: ל"וז כתב, בשלשלת קשור היה כ"א

 אדם יגדל שלא מנין נתן ר"א ק,"פ' בגמ לה גרסי דהרי הוציאו, נתן דמדרבי ונראה

 דייקא א"בה" הכלב" דתנן דמתניתין ולישנא, ף"הרי שם העתיק וכן', וכו רע כלב

 ע"חאבה ין'מוולוז שמחה אברהם ר"להג שמחה של בנין ת"הכי". וע"ע  בשו נמי

ובשו"ת משנה הלכות )ח"ה רצ"ו( ובשו"ת עטרת פז )ח"א ג, חו"מ ח'(  (ו ס"סו)

 בארוכה.

והנה בגדר "כלב רע" מצינו בפוסקים שהוא כלב נושך, או נובח אף שאינו נושך, 

, רע כלב "המגדל  כותב כך: (ס"ג תשחית ובל ונפש גוף והשו"ע הגר"ז )שמירת

 ואם', וכו מיראתו אשה תפיל שמא לגדלו אסור, שמנבח אלא נושך אינו אפילו

 שאינו וכלב, ממנו לאדם ופחד מורא אין שאז מותר ברזל של בשלשלת קשור הוא

 ועכשיו, כלל לקושרו צריך ואין מקום בכל לגדלו מותר אדם, על מנבח שאינו רע

 נושך אינו אם זכות עליהם שלימדו ויש, ביום קשור שאינו כלב בגידול להקל נהגו

 שעה עד ברזל של בשלשלת קשור שיהיה יזהר שמים ירא כל לכן, דבריו ונדחו

ועי' בפתחי חושן )נזיקין פ"ה  .מנבח" אלא נושך אינו' אפי לישן הולכים אדם שבני

סקצ"ח( שכלב הנובח אפי' בתוך הבית ומפריע לשכנים, הוא בכלל נזקי שכנים ויש 

 להחזיקו באופן שלא ינבח ויפריע למנוחת השכנים. 

נה כל זה הוא דוקא בכלב הנועד לצרכי שמירה, אולם היעב"ץ )שאילת יעב"ץ וה

 כלבים באותן ח"א יז( האריך לאסור גידול כלב לשעשוע ובטלה, וכתב ש"ביחוד

 ולהשתעשע לשחק יקרים בדמים אותן וקונים שערות להן שאין וערומים חלקים

 מעשה ממש שהוא. עמהן לשחוק אסור לצים מושב משום וגם. עמהן ולגעגע בהן

 הרבה דברים יש כי" מהפסוק דרשו( א"פי ו"פ) קהלת ובמדרש .מנן" בר ערלים

 כלב אפילו ולכן. ש"יעו. ב"וכיו ושעשוע לנוי ח"בע המגדל על שהוא" הבל מרבים

 כלב לגדל מזה להמנע ראוי בודאי ושעשוע, לנוי רק ונועד נובח ואינו נושך שאינו
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 ש"כמ האדם, מן רחוק והוא חיים בעלי מכל והשפל הפחות שהוא טפי דמאיס כיון

ועי' שו"ת  שם(.) אגדות חידושי' ובס (הכונס ריש) הגולה באר' בס מפראג ל"המהר

עטרת  פז הנ"ל. ואולם כאשר מגדל כלב לצרכי בריאות הנפש, והכלב אינו נובח 

לכאו' או נושך, אלא הוא כלב רגוע ושלו ואינו מפריע לשכניו והוא סגור בביתם, 

מותר לגדלו לצרכי הרגעת נפש האדם הנ"ל.  )ושמעתי מידידי הרופא הרב מנחם 

דקלבוים שישנו בגוף הורמון בשם אוקסיטוצין, המופרש אצל מניקות והוא גם 

משפיע רגשית ותורם להגברת האהבה שבין האמא לתינוק. והרפואה גילתה 

ו השפעה רגשית שכשאדם מפתח קשר קרוב עם כלב, הורמון זה מופרש ויש ל

     מטיבה על האדם(.

 מגדלין אבל, י"בא דקה בהמה מגדלין במשנה בב"ק )עט, ב(: "איןב[ גידול גדי: 

ישראל". ופרש"י שהוא משום ישוב א"י, שהבהמות  ארץ של ובמדברות בסוריא

 דקה בהמה מגדלים מזיקות את שדות ישראל. ופסק השו"ע )חו"מ תט, א(: " אין

 מגדלים אבל; מצוי והיזקם אחרים של בשדות לרעות שדרכם ימפנ, ישראל בארץ

 בארץ לישראל שיהיו מצוי שאין, והאידנא. ישראל שבארץ ובמדברות בסוריא

דשרי". והנה בימינו שבו ישראל לא"י וישנם מאות שדות של  נראה, שדות ישראל

הגר"ש ישראל בא"י, ולכאו' אם בטל טעם ההיתר, ישוב האיסור לקדמותו. ואכן 

 הזה בזמן י"הב רבינו דעת לפי ואזנר שליט"א כותב )שבה"ל ח"ד סי' רכז( כך: "גם

 שייכים השדות ורוב מישראלים נתישב י"א של דמנכר שרובא כיום חיים שאנו

 מה על ע"וצ, הלכותיו בכל דקה בהמה גדול של איסור דאיכא פשיטא להם

 אנו". בזמנינו להקל סומכים

זו הביאו ב' התרים בדבר: הא' הם דברי שו"ת רמ"ע מפאנו וכל העוסקים בסוגיה 

 דוקא דהיינו ישראל בארץ דקה בהמה מגדלין אין )סי' פה(, שכתב: "הא דקתני

 תכבד הכי דאי גזרו לא שמור במקום מזונות לה במכניס אבל הרגל בשלוח

בה,  לעמוד יכולין הצבור רוב שאין גזרה לה הויא ועוד הטלאים ללשכת העבודה

 היותה עם עז שגדל בבא בן יהודה' לר ועון לחטא נמנה ט"פ בסוטה ובירושלמי

 רבא דגברא משום והתם, ש"ע חולי לסבת הדבר היות ועם המטה בכרעי קשורה
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כך". ואמנם האחרונים העירו שרהיטת הסוגיה בב"ק לא  כל אחריו דקדקו הוא

הגר"ז, הלכות  נראה כן. ועי' בשו"ת צי"א )ח"כ סי"ג( ובאמרי יעקב )עשו"ע

 שמיהגוהנ"פ(.

, להיתר לדון צבי על הטור, שכתב והב' הם דברי הגרצפ"פ זצ"ל בהגהות הר

 הדבר אין שוב, י"בא דקה בהמה לגדל והותר האיסור נתבטל הזמן שבמשך שכיון

 כגזרה הוא הרי מחדש במנין נגזר שלא ז"וכ, חדש מנין י"ע אלא לאיסורו חוזר

 דסנהדרין ג"פ) מהירושלמי לזה וראיה. חדשות גזרות מעצמנו עושים שאין חדשה

 . ואולם יש שדחו דבריו, עי' באמרי יעקב )שם( ועוד.(ה"ה

נמצא שמחד מצינו שמותר לגדל כלב רע )שאינו נושך ונובח( גם ללא שלשלאות. 

ומאידך צ"ע האיך מותר לגדל גדי בימינו בא"י, וצ"ע. וכנראה כוונת מרן שליט"א 

בעיה"ת ב"ב, יהיה אשר יהיה, הוא מטרד מפחיד ומזיק, ואילו גדי אחד שמ"מ כלב 

 אינו מזיק, בפרט שאין שדות בב"ב ואין חשש רציני לנזקי שדות.

ואולם שמחתי באומרים לי שמובא בכמה מקומות )ראו בספר מעשה איש ח"ד 

פי"ב( שמרן החזו"א זללה"ה הורה שפסק השו"ע, לפיו ניתן לגדל בהמה דקה בארץ 

ישראל, שריר וקיים גם בימינו, ובשו"ת שערי חיים )ח"א סי' קצה, לידידי הרה"ג 

רבי חיים רוטר שליט"א( כתב שהעיד בפניו הגר"נ קרליץ שליט"א שזוכר בעצמו 

שאחד שאל את מרן החזו"א והתיר לו לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, והביא 

י למרן ז"ל בשם א' תשובת מו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א, שכתב לו כך: "שאלת

ששאל למעשה והשיב כיון שהשו"ע התיר, מותר". וא"כ הדברים עולים יפה 

 בעזהית"ש. 

ומרן הגר"ח שליט"א כתב לי בזה כך: אין לך מאוס בבהמה מן הכלב, שאפילו 

 מחירו אסרה תורה )תוספתא ריש בכורות(, ובגדי בזמנינו המנהג להקל".
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 בעיר צ"ומו בר, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 ועוד מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד

 האם יש מצוה ב"דם" המילה?

ֲֽחטו ֹאתֹו כֹ  ש ַהזֶּה ְושָּ ר יֹום ַלֹחדֶּ שָּ ה עָּ עָּ ת ַעד ַאְרבָּ רֶּ ם ְלִמְשמֶּ כֶּ יָּה לָּ ל ְקַהל ֲעַדת ְוהָּ

ִֽים ַֽעְרבָּ ֵאל ֵבין הָּ  (ו, יב) ִיְשרָּ

יחזקאל ) שנאמר, הלילה באותו שמלו, מילה ודם פסח דם מצות שתי להם ונתן

 (י")רש' וכו דמים בשני, בדמיך מתבוססת( ו, טז

 שתי ונתנו על הדם מן ולקחו(: 'הבא פסוק) בקרא מפורשת פסח דם מצות הנה

 כדאיתא] דם הפסח זריקת מדין היה זה דין ולכאורה', המשקוף ועל המזוזת

, המזוזות ועל שתי המשקוף על, שם היו מזבחות' ג, יוסף רב תנא(: א, צו) בפסחים

 היו ושתי המזוזות והמשקוף, הדם את לזרוק נצטוו מצרים בפסח שגם משמע. כ"ע

 מה לפסח( 'א, פב) מנחות ובסוגית( רלה' סי ד"יו ת"שו) ס"חת וראה. כמזבחות

 [.ע"וצ(, שם) י"וברש', מזבח לגבי ואימורים דמים מתן טעון אין שכן מצרים

 מצוה איזו ,טובא ביאור צריך מילה' דם' של מצוה שיש י"רש שפירש מה אמנם

מעשה המילה והסרת  והיינו, למול היתה המצוה הלא, המילה ב"דם" היתה

 "דם מילה", שנזכר כאן?  הדם ענין ומה, הערלה

ת. יש להקדים, כי בפירוש ציווי ישראל בפסוק "ולקחו מן הדם ונתנו על שתי 

כי לא היתה מצווה זו רק בדם קרבן הפסח  המזוזות ועל המשקוף", מפורש בחז"ל

שנשחט באותו לילה, אלא כך עשו ישראל אף בדם המילה, לתיתו ג"כ על שתי 

 המזוזות.   

נמולו כל  ,וביום שיצאו ישראל ממצרים( בזה"ל: "ח"פכוכן איתא בפרקי דר"א )

נותנין , והיו ישראל לוקחין דם ברית מילה והעם מקטון ועד גדול, שנ' כי מולים היו

ונתמלא רחמים על ישראל, שנ'  ,דם ברית מילה ודם פסח ,בתיהם על משקוף

ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך, בדמך לא כתיב אלא בדמיך, בשני דמים 

שכל טוב במדרש וכן הוא " עכ"ל. דם ברית מילה ודם פסח, ואומר לך בדמיך חיי
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חיי )יחזקאל טז ו(, והיינו דם  ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך(: "ב"פי שמות)

 " ע"כ.שחיטת פסח ודם מילה שנתערבו זה עם זה, וניתן מהם לאות על הבתים

אלא דזה עצמו צריך ביאור, אם כל מצוות המילה היא בהסרת הערלה בלבהד, 

מה ראה הקב"ה לצוות את ישראל ליקח מדם המילה ולתת ממנו על המזוזות 

מעלה יש לעצם הדם של המילה, אלא המצווה והמשקוף, יחד עם דם הפסח, דמה 

 היא רק במעשה הסרת הערלה.   

', וכ"ה ברד"ק ח 'ויקרא סיא, תנחומונראה לבאר זאת עפ"י המובא במדרש )

וכי " וז"ל: ,"ויזבחו זבח לה' וידרו נדריםביונה פ"ב שם(, המבאר את הפסוק ביונה: "

דר"א )פ"ט( מבואר יותר:  ". ובפרקישהוא כדם זבח ,אלא ברית מילה ?זבחו זבח

ומלו את בשר ערלתם, שנ' וייראו האנשים יראה  ,וחזרו ליפו ועלו לירושלם"

גדולה את ה' ויזבחו זבח לה', וכי זבחו זבח, אלא זה דם ברית מילה שהוא כדם 

 " ע"כ. זבח

הרי לך כי מלבד מעשה הסרת הערלה, עצם חיתוך המילה, נחשב לאדם כאילו 

ונמצא כי הדם היוצא ממנו נחשב דם קרבן. והשתא י"ל, כי כמו הקריב קרבן וזבח. 

שמצינו בקרבן, שאע"פ שחלק חשוב ממצוותו היא שחיטתו כדת וכדין, מ"מ עיקר 

תכלית המצווה היא ההקרבה ע"ג המזבח, ונתינת הדם במקומות המיועדים 

 הגורמת ריצוי. 

צא ממנה ישנה ונמצא א"כ כי כיון שהמילה נחשבת כקרבן וזבח, אף לדם היו

מעלה גדולה, והדם עצמו מרצה ומכפר לפני השי"ת. ומובן מדוע נצטוו ישראל 

ליתן מן דם המילה ודם הפסח ע"ג המזוזות והמשקוף, כי באמת דרגתם שווה, 

 וכמו שדם הפסח מכפר ומרצה, כך דם המילה הנחשב כזבח.

ועוד יש לבאר, כי הטעם שנצטוו ישראל לתת מדם המילה ע"ג פתחיהם, הוא 

מכיון ש"הדם הוא הנפש", ונמצא כי בכל חלק מדם  היוצא מן האדם, נמצא חלק 

מנפשו. ומעתה י"ל, כי לפיכך ציווה הקב"ה מישראל שיתנו מדם המילה ע"ג 

"ה למלט את פתחיהם, משום שהגזירת המוות היתה על מצרים, וכיון שרצה הקב

ישראל ממנה, ציוום לגלות את דם המילה בפתחיהם, וזה יגלה שנמעט מהם מעט 
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מכח הנפש, ושוב נעשה בהם כבר הדין, ואין ליטול שוב את נפשם, ולכן "היה הדם 

לאות על הבתים אשר אתם שם", כדי ש"ולא יבוא המשחית לבוא אל בתיכם 

 בצע את זממו.           לנגוף", ודם המילה שיראה בפתח יעצור אותו מל

עמ'  [,אייזנשטיין]אוצר המדרשים וכן משמע בדברי המדרש )ויושע, המובא ב

ונתנו מן הדם על המשקוף ועל שתי  ,שחטו את פסחיהם ,וכן עשו ישראלקנ"ב: "

המזוזות ועל כותלי בתיהם. אמר להם משה כך אמר לי הקדוש ברוך הוא זאת 

עבר הקדוש ברוך הוא  ,כשהיה חצי הלילהוכו'.  חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו

ובתיהם מלוכלכים בדם פסח, וראה ישראל מלוכלכים בדם מילה  ,בתוך מצרים

תהיו בחיים לשנה הבאה, שנאמר ואעבור עליך  ,בני" :ברך אותם ואמר להם

 ואראך וגו' ואומר לך בדמיך חיי )יחזקאל ט"ז(

ניתן ללמוד מדברי הגאונים עד כמה גדלה מעלת דם המילה בכל הדורות, 

(, המבארים כי בזמנם היו נותנים א"י 'סי 'ג שער ה"תשובות הגאונים שערי צדק ח)

וששאלתם: למול לדם המילה ליפול לכלי מלא מים, ולתת מהם על הנערים, וז"ל: "

אבל וכו'. אין בכך כלום  תינוק על החול ועל המים ולהביא תינוק לבית הכנסת.

שלוקין ובהן הדס ומיני בשמים שריחו נודף יפה יפה, ומוהלין את  אנו רגילין במים

ורוחצין בהם כל הנערים כלומר דם  ,שיפול דם מילה לתוך המיםהתינוק על המים 

 " עכ"ל. ברית שבין המקום לאברהם אבינו ע"ה
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -מצאונני' ב"כ כל'ומשחרי י

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

השייכות של 'ראש חודש' עם השכמת דניאל לשחר פני ה' 

 בתפילה, בשחרית מנחה וערבית

ם כֶּ ש ַהזֶּה לָּ  )יב, ב( ַהֹחדֶּ

ַחר"זֹ  ִמי")שיה"ש ו, י(  הה"ד ה ְכמֹו שָּ פָּ  את ַהִמְשקָּ

מי "החודש הזה לכם", הה"ד )שיה"ש ו, י( " (, וז"ל:ו"ט 'פר) רבהאיתא במדרש 

 דניאלווכו'.  ארבעה דברים של שבח יש כאן לישראל, "זאת הנשקפה כמו שחר

ְבַעַליֵתה ֶנֶגד  ן ֵלהין ְפַתיח  ְוַכוַ "( , יאו דניאל) שנאמר ,למקום ומתפלל שוחר היה

 על ה"הקב שירחם כדי ומתפלל שוחר היה ולמה, זוצהרים ובקר ערב ְירוְשֶלם"

 להם ונמצא, "רצון יבקש טוב שוחר"( , כזיא משלי) שלמה אמר ועליו ,ישראל

משחרי ימצאונני", עכ"ל. ו אהב אוהבי אניח, יז( " שם' )שנא ,צרתם בעת האלהים

ועי' להמגיד מדובנא בספרו 'אהל יעקב' פרשת ויצא, עה"פ )בראשית כח, יא( 

ומתפלל  שהיה דניאל מקדיםדמה, "ויפגע במקום", דלשון שוחר הוא מלשון הק

 כדי להקדים תפילה לצרה, עיי"ש.

יש " הנשקפה כמו שחרוב'עץ יוסף' הוסיף לבאר כוונת המדרש, דבפסוק "מי זאת 

שמשכימים לבוא לשחר פני ה' בתפילה, וכפי שמצינו אצל  כאן שבח לעם ישראל,

וע"ז  וערבית.דניאל שהקדים לבוא לשחר פני ה' בכל ג' התפילות, שחרית מנחה 

 ועליו ,ישראל על ה"הקב שירחם כדי ומתפלל שוחר היה ולמהמסיים המדרש: 

" וכו'. דדניאל הצדיק היה משחר רצון יבקש טוב שוחר"( , כזיא משלי) שלמה אמר

את פני ה' בתפילה כדי להפיק רצון מה' על ישראל. ומכיון שהוא השכים כדי 

                                                
ֵרְך ַעל־ַבְרכֹוַהי סוף הפסוק הוא: " ז א הוא ב  ה ְביֹומ  ת  ֵההְוַזְמַנין ְתל  ם ֱאל  ", ומה שהביא ע"ז הפסוק וְמַצֵלא ומֹוֵדא ֳקד 

שבתהילים )נה, יח( "ערב ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה", מפני ששם מפורש הזמן המיוחד לכל תפילה ותפילה 

 )וכדאמרו בגמ' בברכות לא ע"א, עיי"ש(.
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צא להם ה' בעת צרתם, וכמש"כ "אני למצוא את ה' ולשחר פניו בתפילה, לכן נמ

 .חאוהבי אוהב ומשחרי ימצאונני"

* 

בראש חודש ישנה עת רצון מיוחדת להשכים בו לביהכ"נ 

 להפיק רצון מה' -מעשרה הראשונים 

והנה מפרשי המדרש דנו בטעם הדבר, שהסמיכו חז"ל את דרשת הפסוק "מי זאת 

לכם". וכתבו לבאר שהיות הנשקפה כמו שחר וגו'" על הפסוק "החודש הזה 

שדרשו כאן חז"ל בשבח עם ישראל כשחר כלבנה וכחמה וכו', וכפי שהפסוק 

ממשיך "יפה כלבנה ברה כחמה איומה כנדגלות", וכפי שהמדרש ממשיך שם 

אח"כ באורך. א"כ זהו הקשר לפסוק החודש הזה לכם, שע"י סדר החמה והלבנה 

 כת"ד המפרשים, עיי"ש.נקבע החודש, והלבנה משולה לכם ואתם לה, ע

אכן לפי מה שנתבאר יתכן לומר, שלכך סמכו זאת על הפסוק "החודש הזה 

שבראש חודש זהו זמן המסוגל בפרט לשחר בו פני ה' בתפילה לכם", כדי ללמדנו 

. וכפי שמצינו בספר הקדמון 'חמדת ולהשכים לבית הכנסת מעשרה הראשונים

ההשכמה לבית הכנסת בראש חודש, שהאריך במעלת ראש חודש פרק ג'( ימים' )

 משום השראת השכינה המיוחדת שיש בביהכ"נ ביום זה, וז"ל:

ובהאיר היום ישוב ליטול ידיו שנית וכו', ויכון לקראת אלוהיו בהדרת קדש 

כי אף כי גדלה השכמה זו כל הימים, הנה בטלית ובתפילין להשכים לבית הכנסת. 

, מטעם מה שאמרו יתר שאת ויתר עזבשבתות ובראש חודש תוסיף תת כחה לה ב

 .טבזוהר בחוקותי )קיד, ב(

                                                
שמואל לאניאדו זצ"ל, )בפירושו על  בספר 'כלי יקר' על תרי עשר, להגה"ק רבייש בנותן טעם, להביא בזה מש"כ  ח

הושע פרק ו'(, וז"ל: זהו שאמר )שם, ג( "ונדעה נרדפה לדעת את ה'", כי אז ע"י הרדיפה יתקיים, כמו "ומשחרי 

ימצאונני" )משלי ח, יז( "כשחר נכון מוצאו" )הושע, שם(, כלומר כשיעור השחר שנשחר לדעת את ה' כן דומה 

ו יתברך, וכמו שאמרו חז"ל )ברכות ו, א( שכשאדם משכים לביהכ"נ שכינה מקדמה בדומה יהיה נכון ומזומן מוצא

ואתיא, ככתוב )משלי ח, לה( "כי מוצאי מצא חיים" וכתיב "ומשחרי ימצאונני" שכבר קדמתי לבא קודם בא 

 המשחר, וזהו שאמר "כשחר" כן נכון ומזומן כבר מוצאו של ה' הנזכר ב"לדעת את ה'", עכ"ל.
וה"ק שכתב, דאע"פ שעם ישראל נמצאים כעת בגלות, מ"מ בראשי חדשים ובשבתות זהו זמן מיוחד שבו עיי"ש בז ט

הקב"ה משגיח עליהם ומשרה שכינתו ביניהם, והאריך ע"ז שם במשל נפלא. ואח"כ כתב שהשראת השכינה 

ה זה עומד אחר כתלינו" המיוחדת היא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, וזהו תרגומו בענין זה )ע"פ 'מתוק מדבש'(: "הנ

היינו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, כי אור השכינה הוא אויר בית הכנסת, ואילו ניתנה רשות לעין לראות, היו 
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ואחר שהביא את דברי הזוה"ק, כתב וז"ל: הנה משם באירה, שבשבת וראש 

, עד שמפני כך בעו הקב"ה ניצב על ראשי עם קודש ותאב לאשגחה בהוחודש 

חדווא יתיר בההוא יומא כאמור. ומטעם זה צריך כל אדם להזהר בקדושת בית 

בראש חדש ושבת יותר מבימות החול, על כי הקדושה בהם יתירה וכו'. כי  הכנסת

על כל אלה כל איש הישראלי ביום ראש חדש יתגבר כארי לעמוד בבקר אור 

לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר להשכים לבית הכנסת, אף מי שאין דרכו 

 בכך כל הימים, כדי להסתופף בטולא דמהימנותא העומד אחר כתלנו.

ואח"כ הביא את אזהרת המגיד למרן הב"י, שיבוא בהשכמה לביהכ"נ כדי שלא 

. וכתב וז"ל: ולפיכך האיש הירא יעוז בקדושת יום ייקדים המאוחר ויאחר המוקדם

הקדוש הזה, להיות נאזר בגבורה לעומת יצרו הרע, לבלתי יתגרה בשינה 

טובות הרבה, ולהתרשל ולהתעכב מלהשכים ולבוא אל משכן ה', אשר הוא מאבד 

מאותה ההארה הנפלאה המשתלשלת ויורדת על אשר הלך חשכים ואין נוגה לו, 

, אשר בהתחברו עם הציבור ראשי עם קודש בקדושת בית הכנסת בירחי ובשבתי

 , עכ"ל ה'חמדת ימים'.יאיזכה ויירש אותה

  

                                                                                                                                                                         
רואים שאויר ביהכ"נ מלא מאור ניצוץ השכינה המאיר על ראשי עם הקודש ומעטרת על ראשם להשלים עצמה 

 בתיקוניהם, עכ"ל עיי"ש.
 ' בשלח.עי' 'מגיד מישרים' פ י

לאור דברי הזוה"ק וספר 'חמדת ימים' הנ"ל, יתכן לומר דלכך יש ענין מיוחד בראש חודש להשכים לביהכ"נ,  יא

דמכיון שאז ישנה השראת שכינה מיוחדת, אע"פ שכעת אנו נמצאים בגלות, א"כ בזה שמשכים לביהכ"נ לקבל את 

שמצינו במהרש"א שראש חודש הוא זמן המסוגל פני השכינה ולהרבות בכבודה הרי הוא מקרב את הגאולה, וכמו 

יומא חד ריש ירחא הוה כו'. כי זה  ( וז"ל:ב, פהלתפילה להחיש את קץ הגאולה, שכתב בח"א עמ"ס בבא מציעא )

כמאמר נוסחו  ,היום אשר בו חידוש הלבנה הוא רמוז על התחדש מלכות ישראל לעתיד ויום מוכן להתפלל עד"ז

והוא שאמר דאי תקפי היום  ,תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה כו'וללבנה אמר שתתחדש עטרת 

, עכ"ל עיי"ש. ]ושו"ר בספר 'חמדת ימים' שם )פרק ב'( שכתב, דבראש חודש בר"ח ברחמי הוו מייתי ליה למשיח כו'

ולתינו ועל מכיון ששערי רחמים פתוחים להתקבל התפילה, נאה ויאה להרבות תחנונינו לפני המקום ב"ה על גא

 פדות נפשינו, עכת"ד עיי"ש[.
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 סופריםמג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת 

שם להניח  האם פטורים כחצי שנהבמקומות שהלילה נמשך 

 תפילין?

ךְ  ִויִהי ץ ַעל ֹחשֶּ רֶּ ִים אֶּ ךְ  ְויֵָּמש ִמְצרָּ  )ו, ט( ֹחשֶּ

יש לחקור האם חושך הוא היעדר של אור ואינו מציאות בפני עצמה, או שחשך 

 הוא בריאה כשם שהאור הוא יצירה. 

מציאות  היה רק דין לילה ולא היה זמןיש לדון בזמן מכת חושך, האם באותו ה

אם מצוות הנוהגות ביום לא היו נוהגות באותו ה ההשלכה מכך היאשל יום. 

ביאר שכל חושך הינו היעדר אור, ולהוציא מכת חושך  ,יבברמב"ן בפרשתינו הזמן.

ולכך כתב שהואיל  שבה היה החושך בריאה ויצירה וזהו הביאור "וימש חושך".

וחושך זה היה מציאות של חושך ובחשך זה לא היה שייך שידליקו בו נרות "והיה 

".  ממש כמו בו שהיה מורגש מאד עב איד שהיה ויתכןמכבה כל נר". וכתב עוד "

היא דעת לפי דבריו עולה שחשך רגיל שלא כמכת חושך אינו אלא היעדר אור, וכן 

י( שחושך אינו בריאה אלא היעדר האור. אמנם הרמב"ם )מורה נבוכים ח"ג  פ"

בקול אליהו להגר"א בפרשתינו ביאר שלעולם חשך הוא בריאה בפני עצמה כמו 

ובמכת חשך שינה  האור, אלא שבמקום שיש אור נדחה החושך מפני האור,

 הקב"ה את הטבע שהאור ידחה מפני החשך כדי להחשיך למצרים. 

( שלום )פרשת בחוקתי ד"ה ונתתי החת"ס ביאר בר שחושך הינו בריאהולצד הס

", "יוצר אור" ולא בלשון "בריאה" יצירהבלשון הפסוק בשם "שלכך נאמר על האור 

, בריאה של יש מאין האור לפי שלא היה כפי שנאמר על החושך "ובורא חשך",

לפי שהאור הוא מגיע מה' יתברך שהוא מקור האור והיה קיים האור אף קודם 

מנם החושך היה צורך לבוראו לפי שנברא יש מאין ועליו נאמר א שנברא העולם.

במלבי"ם בראשית )א ג( שעל האור נאמר "ויהי אור"  וכעין זה ראה יג."בורא חושך"

                                                
 שמות י ג יב
 וראה שם דוגמאות לכך ויברא ה' אלוקים את התנניים ושם ברמב"ן וכן ויברא את האדם שנבראו יש מאין. יג
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ולא "ויעש אור" כפי שנאמר בעשית הרקיע. וביאר שעל האור נאמר במדרש 

 הוא ברוך הקדוש בה שנתעטף פרשהג(: מלמד בראשית פרשת רבה )בראשית

היה צורך  סופו. ולזה ביאר שהאור לא ועד העולם מסוף דרו זיוה והבהיק כשלמה

 .  .ידלבראותו אלא שנהיה מאורו של הקב"ה

דבריו של תרגום  של חושך, יבוארו בריאה ויצירההיתה חושך במכת שאם ננקוט 

 ורא יהה, )י כג( ולכל בני ישראל היה אור במושבותם יונתן בין עוזיאל שכתב

": ומבואר במושבותיהם במצוות לעסוק וצדיקים" שמתו ביניהם אשר עיםרש לקבור

שבאותם ימים שהיה חושך למצרים היה אור ליהודים כדי שיוכלו לקיים בהם 

כדי שיוכלו היהודים  והיינו שלפי היתה מציאות של חושךמצוות הנוהגות ביום. 

  .היה צורך שיהא אור במושבותםלקיים מצוות הנוהגות ביום 

יש לדון בקוטב הצפוני והדרומי שבהם החושך נמשך חודשים מכח חקירה זו, 

שלמים ואין  נראה בהם אור יום, מהו הזמן הקובע לענין מצוות הנוהגות ביום, 

 וכגון תפילין וכניסת שבת וכדומה.

מציאות החושך במקומות  לכאורה א"כ שהחושך הוא בריאה אם ננקוטולכאורה 

הסוברות שלילה אינו  הנוהגות דווקא ביום. אמנם לדעותשוללת קיום מצוות  אלו

שאף שאין אור בפועל יוכלו יצירה אלא העדר של האור יש לדון על מקומות הללו 

לקיים שם מצוות הנוהגות ביום. אכן יש לומר, שאף אם החושך הוא הבריאה 

 .וכדלהלן קומות אלו לשאר מקומותבנפני עצמה, יש לחלק בין מ

 יא "אור וחושך", או "יום ולילה"  שהוא עשרים וארבע שעות.קביעת היממה ה

 "האור והחושך"את היום והלילה,האם  , מהו הזמן הקובעהוא יסוד השאלה

בפועל, ולפ"ז באותם מקומות שהלילה נמשך כמה חודשים לא יוכל לקיים שם 

. או שיש לומר הואיל ובאותם זמנים אין שם אור אדם מצות תפילין באותם זמנים

היא ליום ולילה אין "אור וחושך" קובעים את היממה אלא הקובע שבמקומות אלו 

א"כ תחולק היממה חלקה עשרים וארבע שעות,  היממה, והואיל וכל יממה יש בה

                                                
  צורה' ה שנתן לפי" יצירה" לשון בו שנאמר האור לבין ההבדל את ביאר יצירה לספר א"הגר בליקוטיוראה עוד  יד

 בכל להתפשט הוא ויכול, גבול לו שאין לפי" בריאה" בו נאמר לחושך אמנם. להתפשט האור בכח יש היכן עד וגבול

 האור מממקום חוץ גבול בלי מקום
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בזמן שאמור להיות יום יקימו מצוות הנוהגות ביום ואין ליום וחלקה ללילה, ו

  .באותו מקוםבלילה  דינים הנוהגים בלילה יחויבוו משנה החושך שיש בחוץ.

 דברים עשרה(: אע" יבהביאור לכך הוא, הוא על פי המתבאר במסכת חגיגה )

 יום מדת ומים רוח וחשך אור ובהו תהו וארץ שמים הן ואלו ראשון ביום נבראו

 בין שעות וארבע עשרים - לילה ומדת יום מדת. ופירש שם רש"י ד"ה לילה ומדת

שמלבד "האור וחושך" שנבראו ביום הראשון, . הרי שמתבאר מדברי רש"י שניהם

נבראו "יום ולילה" ללא שום קשר לאור וחושך. והביאור בזה הוא שמשך הימים 

שהיו עד יום רביעי, הקובע ליום ולילה לא היה אור וחושך, אלא היממה שהינה 

עשרים וארבע שעות שהוא הזמן שבו סובב כדור הארץ סביב לצירו. רק ביום 

בו המאורות ברקיע השמים נקבע שיום ולילה נקבע על פי אור  הרביעי שנתלו

 וחושך ולא לפי עשרים וארבע שעות.

נקטו רוב הפוסקים שבמקומות הללו שאין בהם אור וחושך במשך  מעתה 

 . טוהיממה, יש לחלק את היממה לשתים שחלקה הוא יום וחלקה הוא לילה

שנתבאר שהיה צורך שיהיה ולפי זה אין ראיה מדברי התרגום יונתן בן עוזיאל 

אור לישראל כדי שיכולו לקיים מצוות, שאכן אף לולי החשך היו יכולים לקיים את 

המצוות כאמור, אלא שכל מה שהעשה הקב"ה במכת חושך היה להעצים הנס 

בהבדל בין ישראל להכאת המצרים, ש"ליהודים היתה אורה" כדי לקיים את 

 המצוות.    

  

                                                
 שעלה רבינו ממשה ל"ז תרעג רמז תהלים שמעוני ילקוט המדרש מן   פעלים רב ת"בשו הביא זו לשיטה ראיה טו

 שהיום לפי לילה וארבעים יום ארבעים מחשב שהוא, לילה ומתי יום מתי יודע משה היה ומנין: נאמר וכך, למרום

 יודע היה, משנה מלמדו וכשהיה, יום שהוא יודע היה, מקרא מלמדו ה"שהקב בשעה אבדימי ר"א,  שווים והלילה

 וכוכבים לבנה ראה, לילה שהוא יודע היה, הוא ברוך הקדוש לפני כורע החמה כשראה אחר דבר. לילה שהוא

 קודמת שמע קריאת, לילה שהוא יודע, שמע לקריאת קודמת תפלה וכשראה, יום שהוא יודע היה, כורעים ומזלות

 . לתפלה

 מצות לקיים יכול היה ולא ולילה יום של מציאות שם אין ששם בשמים שהיה הזמן שבכל  רבינו שמשה נמצא

 מצות לקיים זה אחר בזה ויום ללילה היממה את מחלק רבינו משה שהיה כתב ולכך.  ללילה וכן ליום השיכות

 .   ביום יום ומצות בלילה לילה
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מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה יקרה מפנינים / הרב 

  מפנינים' עה"ת

 הטעם שהוצרך לצוותם מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם

 ומקלכם בידכם

ה כָּ ם ֹאתוֹ  ֹתאְכלו ְוכָּ ְתֵניכֶּ ם ֲחֻגִרים מָּ ם ַנֲעֵליכֶּ ם ְבַרְגֵליכֶּ ְלכֶּ ם וַמקֶּ ם ְביְֶּדכֶּ  ֹאתוֹ  ַוֲאַכְלתֶּ

זֹון ַסח ְבִחפָּ  יא( ,)יב 'לה הוא פֶּ

שכן בשאר הסעודות היו מתירים החגורה,  – במנחה בלולה, מתניכם חגוריםכתב 

כמו שאמרו ז"ל במסכת שבת )דף ט ע"ב( מאימתי התחלת אכילה, רבי חנינא אמר 

משיתיר חגורה. על כן צוום שעתה באכילת הפסח יהיו מתניכם חגורים, ושלא 

 כבשאר סעודות.

ובפשטות נראה לומר, כמו שאמר אלישע לאחד מבני הנביאים "חגור מתניך" 

ובמצודת צוהו לחגור מתניו כדי שיוכל לרוץ,  הרלב"גא(. ופירש  –)מלכים ב, ט 

פירש כי החגור במתניו הוא קל ללכת ומזורז. וכיון דבחפזון יצאנו ממצרים, על דוד 

 כן צוום מתניכם חגורים.

ר על פי מה דאיתא במסכת שבת )שם( מאימתי התחלת ]ובדרך צחות אפשר לומ

אכילה רב אמר משיטול ידיו, ורבי חנינא אמר משיתיר חגורו, וקאמר בגמרא ולא 

טו( כי בני בבל היו חגורים  –)יחזקאל כג  הרד"קפליגי הא לן והא להו, ופירש 

בל לבני ב –, והכי פירושו הא לן טזבמתניהם מה שאין עושין כן בני ארץ ישראל 

לבני ארץ ישראל שאין חוגרים  –החוגרים מתניהם, משיתיר חגורו. הא להו 

 מתניהם, משיטול ידיו.

ואשא אתכם על כנפי והנה בתרגום המיוחס ליונתן בפרשת יתרו על הפסוק 

כתב, וטענית יתכון על עננין כעל גדפי נשרים מן פלוסין )ונשאתי  –ה(  –)יט  נשרים

י נשרים מרעמסס( ואובלית יתכון לאתר בי מוקדשא אותכם על עננים כמו על כנפ

למעבד תמן פסחא )והובלתי אותכם למקום בית המקדש לעשות הפסח( ובההוא 

                                                
 וזה לא כמו שפירשו רש"י ותוס' )שם( שבבל חגרו בחוזק, ובארץ ישראל חגרו שלא בחוזק. טז
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לילה אתיבית יתכון לפלוסין )ובאותו הלילה השבתי אתכם לרעמסס(. ומדבריו 

דהיינו בעת עשיית הפסח, ולא  –משמע שהיו במקום המקדש "למעבד תמן פסחא" 

 .בעת האכילה

ואם כן כאשר היו בארץ ישראל בשעת ההקרבה לא היו חגורים במתניהם כמנהג 

המקום, ועתה שחזרו למצרים לעת האכילה צוום שיחזרו להיות מתניכם חגורים 

 כיון שעתידים לצאת בחפזון, וכדלעיל. וזהו בדרך צחות[

כתב, כי מנהגם היה לרחוץ רגליהם קודם אכילה, וראיה  נעליכם ברגליכםועל 

וגו'. ורק אחר כן  יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכםלזה מאברהם אבינו ע"ה שאמר 

 ה(.                           -ד –)בראשית יח  וסעדו לבכם

ולעניות דעתי נראה לומר, על פי מה שכתב התרגום המיוחס ליונתן דלעיל שהיו 

מקדש בעת עשיית הפסח, ומכיון שהגיעו למקום המקדש על כרחך במקום ה

הורידו נעליהם והניחו מקלותם מידם, וכדתנן במסכת ברכות )דף נד ע"א( לא יכנס 

להר הבית במקלו ובמנעלו. ועל כן היה צריך לצוותם שבשעת אכילת הפסח 

 .בלילה כשכבר יחזרו למצרים, אז יהיו כן נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם

זצוק"ל שכתב להקשות )גרגירים  לאדמו"ר מגור כ"ק הפני מנחםאולם ראיתי 

לפרשת בא(, וזה לשון קדשו, לפי התרגום יונתן שיצאו בליל פסח למקום המקדש, 

איך היה נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם. הרי אין אדם רשאי להיכנס לעזרה 

  ומקלו בידו ונעליו ברגליו, ויש ליישב ואכמ"ל, עכל"ק.

זצ"ל שכתב, וצריך  רבי מאיר מנאראל שהביא ממוה"ר יז בטללי אורותומצאתי 

ביאור לאיזה צורך הזהירם על זה. ויש לפרש על פי דבריהם לא יכנס להר הבית 

וכו'. וידוע דבשעת אכילת פסח מצרים היו ישראל במקום המקדש, והוי סלקא 

נא לאסור להם אלו, דעתך כיון דבאכילת הפסח היו על מקום המקדש, והוה אמי

 קא משמע לן דמותרין בשביל חפזון. עכ"ד.

                                                
 עה"ת. ילקוט האוריםז"ל בעל מחבר ספר להרב משה אורי קעלער עה"ת  יז
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ומדבריהם משמע כי גם בעת אכילת הפסח שהיה בלילה היו במקום המקדש, 

ולעניות דעתי נראה, שרק בשחיטת הפסח שהיה בין הערביים, וכמו שאמר הכתוב 

ש, )לעיל ו(. היו שם במקום המקד'בין הערבים' ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל 

ומה שאין כן בזמן האכילה שהיה באותו הלילה וכדכתיב ואכלו את הבשר 

הזה )לעיל ח( כבר שבו לביתם. ויש גם לדייק כן בלשונו ואובלית יתכון 'בלילה' 

. אתיבית יתכון לפלוסין" ובההוא לילה "למעבד תמן פסחאלאתר בי מוקדשא 

ום המקדש, אמנם רוצה לומר שבזמן עשיית הפסח שהיה בין הערביים היו במק

 בלילה זמן האכילה שבו לרעמסס ודו"ק. 

והעירני חכם אחד שליט"א דבפשטות מסתבר לומר שהיו בני ישראל במצרים גם 

בשעת האכילה, דפוק חזי טעמא מאי נשאם הבורא למקום המקדש, ואפשר לומר 

כיון שצריך לשחוט הפסח רק במקום המיועד לשחיטת קרבנות על כן נשאם 

דש, ואם כנים אנחנו הרי גם צריך לאכול הפסח בירושלים כדין למקום המק

קדשים קלים הנאכלין רק בכל העיר, ואם כן נשארו שם עד אחרי אכילת הפסח, 

 ויפה העיר.

ואתם לא שוב ראיתי להפני מנחם )שם( שכתב, אאמו"ר זצ"ל היה מפרש הפסוק 

נתן הנ"ל, שכיון על פי התרגום יו -)לקמן כב(  תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר

שהביאו אותם ענני הכבוד עד מקום המקדש, אם יצאו יכולים להשאר בחוץ. 

וביאר את דבריו )ליל שבת קודש תשנ"ד הובא בפני מנחם ד"ה כתיב( אולי כוונתו 

שאז היו שם בארץ ישראל, עדיין הקליפות כנען וחת וכדכתיב וכמעשה ארץ כנען 

כן אמר להם הקדוש ברוך הוא לא תצאו וגו'. ג(. ועל  -וגו' לא תעשו )ויקרא יח 

רבי מיכאל אריה )פרק כוס חמישי אות טז( לידידי הגה"ח כהלכות הפסח ובספר 

שליט"א כתב, ששמע מפיו ביאור נוסף לבאר דברי אביו זצ"ל כי עדיין לא  ראנד

הגיע השעה להשאר בארץ ישראל, כי היו צריכין לעבור את כל תהלוכות היציאה, 

 ם סוף ירידת המן ומתן תורה וארבעים שנה במדבר.  קריעת י
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ולדברי האמרי אמת שהציווי "לא תצאו"  איש מפתח ביתו "עד בוקר" מיירי 

בארץ ישראל, על כרחך צריך לומר שהיו שם באותו הלילה, ואם כן מובן קושיית 

 הפני מנחם, דהוא לשיטת אביו זצ"ל קא רמי. 

בותינו זי"ע, דאם היו בארץ ישראל באותו אלא שלא זכיתי בעניי להבין דברי ר

הלילה, האיך הגיע הדם אל בתיהם והזו ממנו על שתי המזוזות ועל המשקוף,  

ועוד דהא מקראות מפורשים הם א. ויקרא למשה ולאהרן "לילה" )לקמן לג(. ב. 

והיה הדם לכם לאות על הבתים "אשר אתם שם" )לעיל יג(. ועוד דהא להדיא 

 ה" אתיבית יתכון לפלוסין.כתב "ובההוא ליל

שליט"א הנ"ל, שאפשר לומר בדבריהם שבודאי  הג"ר רמ"אוכתב אלי נכדם 

סבירא להו שחזרו למצרים באותו הלילה וכמו שנתבאר, אלא שבאו ליתן טעם על 

כל זמן הציווי של ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, דבשלמא כשהיו 

במצרים הטעם הוא כמו שכתב רש"י שמאחר שנתנה רשות למשחית לחבל אינו 

שע ולילה רשות למחבלים הוא. אבל בארץ ישראל דליכא מבחין בין צדיק לר

להאי טעמא למה נצטוו "לא תצאו" ועל זה פירש שאם יצאו יכולין להשאר בחוץ. 

 ודפח"ח.

אחר הדברים האלה שוב אפשר שפיר לומר דגם לדברי האמרי אמת שהיו בארץ 

אנו  ישראל בלילה, אמנם בשעת האכילה היו במצרים וכדלעיל, אך עדיין צריכים

למודעי לשם מה נשארו שם עד הלילה ועד בכלל אי לאו לאכילה. אמנם לדברי 

הפני מנחם והרב מאיר מנאראל זצ"ל שהיו במקום המקדש בשעת האכילה, צריך 

לי עיון רב ממקרא מפורש ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות וגו' על הבתים 

במצרים במקום שהיה הדם  "אשר יאכלו בהם" )לעיל ז(, הרי להדיא שאכלו הפסח

 להם לאות על הבתים, וצ"ע. ודו"ק.   
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

 ומועדים ה"תעלבנו' 

למה רק אצל משה רבינו שייך שיקויים  –'ולמען תספר  וגו'' 

 פסוק זה בשלימות?

ן ִבְנךָּ ֵאת ֲאשֶּ  ְזֵני ִבְנךָּ ובֶּ רוְלַמַען ְתַסֵפר ְבאָּ ת ֹאֹתַתי ֲאשֶּ  ר ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַרִים ְואֶּ

ם ִכי ֲאִני  ם ִויַדְעתֶּ  ה' )י, ב(ַשְמִתי בָּ

ויוציאנו ה' ממצרים  'עבדים היינו לפרעה במצרים'"ואמרת לבנך  בדברים )ו, כא(

מצוות הוא מעיקר  יש לחקור, האם חלק הסיפור של סבל בני ישראל. וביד חזקה"

והמספרו אפילו מבלי לצרף לכך את סיפור המכות והגאולה  ,מצריםסיפור יציאת 

מצווה, כי מצוות  שררק הכאו שסיפור חלק השעבוד הוא  קיים מצוות סיפור,

אלא , בפרשתנוסיפור יציאת מצרים זה סיפור הניסים והאותות כמשמעות הפסוק 

הכה  מדוע ה' התעלל בפרעה ומדועאת הרקע להסביר והכשר לכך, צריך הכנה ש

 .מכות בדרך ניסים ונפלאות עשרתבו ב

לי הגאון הרב שמואל דוד  אמר סמך לצד שסיפור הסבל הוא רק הכשר מצוה,ו

מדוע הכהן גרוס שליט"א רב דחסידי גור באשדוד, שהמהרי"ד מבעלזא הקשה 

הפסוק של מצוות סיפור יציאת מצרים, "למען תספר באוזני בנך" מתחיל בלשון 

  יחרבים "וידעתם כי אני השם"? יחיד ומסיים בלשון

יכול  יהודי אחד באותו דוראכן רק פתח בלשון יחיד כנגד אותו דור, שש ביאר,ו

בני ל שהריהיה לקיים את מצוות סיפור יציאת מצרים, והוא משה רבינו לבניו, 

בנים היו בשעבוד ובנס היציאה הכי גם , יטענין הסיפורשייך היה לא  שאר העם

, ורק אצל משה רבינו היה שייך קטנים השפיע השעבוד[]ואף על ה מהשעבוד

 . כבזמן השעבודכלל שיספר כי בניו לא היו במצרים 

                                                
יש כאן  ,לאחר שהאב סיפר, וממילא ,שהתורה מצווה את האב לספר לבניו ונכדיו יישבאפשר להיה ובפשטות  יח

מתחזק שגם הוא  ,מספרההאב ]ונאמר 'וידעתם' ולא 'וידעו' כי כולל אף את  רבים שיודעים שה' שולט בעולם

 על ידי שמספר. באמונה
 .ותחושת חווייתו, וצ"תמיוסד על הנחה שמצוות הסיפור היא דווקא כאשר מוסיף על ידיעת הבן  יט
 .שנה קודם יציאת מצרים שלושיםשבט אפרים הצליחו לצאת ממצרים מבואר שאף  "קזוהבו כ



 

 

 

 מא 'עמ -אספקלריא 

 

כל שבט לוי לא היו גם הרי סיפור השעבוד הוא מעיקר הסיפור אם  ,ולכאורה

 אם כן גם ילדיהם של כל שבט לויאת השעבוד עצמו,  חוולא עבדים של פרעה ו

היה שייך בהם סיפור יציאת מצרים באותו דור, להעביר להם את חלק השעבוד 

בסיפור השעבוד לבדו אין מצוה, והוא שולהמחישו, אלא לכאורה משמע לפי הנ"ל 

 רק הכשר לסיפור המכות והגאולה.

* 

אכן מצאתי מפורש באבן עזרא כדבריו שלמען ולגבי עצם דברי מהרי"ד מבעלזא, 

  משה רבינו.תספר זה ציווי על 

שבואל  –כאן התבשר משה רבינו שיזכה נכדו יונתן  כיהרמ"ע פאנו, והנה כתב 

דברי הרמ"ע מפאנו  הנ"ל לחזור בסוף ימיו בתשובה שלימה ולהתנבאות, ולפי

כי "תספר" מדבר על משה רבינו שיספר את ניסי ה' ויחזק את  מבוארים במיוחד,

לנבואה. צאצאיו יזכו כולל ש" שאני ה'כי  בניו ונכדיו, והתורה מסיימת "וידעתם

 .באופן ברור ביותר ככפתור ופרחומתאימים ים אירמוהרי שדברי הרמ"ע מפאנו 

  



 

 

 

 מב 'עמ -אספקלריא 

 

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

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 כבר מצאתי וראיתי המפתח העשירי!

ל ַפְרֹעה ם ִכי ֲאִני  וגו' ֹבא אֶּ  (ב-)י, אה' ִויַדְעתֶּ

יציאת מצרים!! ראה ראינו כי הוא יתברך הבורא  -פרשת בא! היסודות ביהדות 

ואין עוד מלבדו! וכלשון הידוע והיסודיי של הרמב"ן בסוף  -והמנהיג והמשגיח 

והכל להיות לנו בכל הדורות עדות  -מצות רבות זכר ליציאת מצרים הפרשה "

 ".יםקופר להכחיש אמונת האלבמופתים שלא ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה לכ

מרומז  -דורשי רשומות אמרו אשר פרשת בא מלמד אותנו "אמונה ובטחון" 

בטחון אמונה! והוא הוא האל"ף בי"ת  -בשמו של הפרשה שהוא ראשי תיבות ב'א 

 של עם ישראל...

 תחות או עשר?פתשע מ

ענינים עם כידוע אשר הגה"צ ר' שמשון פינקוס זצ"ל זכה גם לתרגם ולהסביר 

משלים ברורים. בהאי ענינא של אמונה יש לו שתי משלים נפלאים בספרו שבת 

 ונעתיקם בשינוי סדר ושינויים קלים.. -מלכתא )ח"ג פרק ט"ז אות ב'( 

יש ספרים לילדים שמציירים רחוב גדול מלא חניות ואנשים, אוטובוסים מכוניות 

הקורא חייב למצוא איפה  וכו' ויש עשרה מפתחות טמונות בתוך הציור. הילד

כולם נמצאים.. ושואל הילד יאנקעלע לאבא שלו "כמה מפתחות בציור הזה?" 

מפתחות". הילד מתחיל, ומצליח למצוא אחד,  10והאבא מסתכל למעלה שכתוב "

שתים שלש וכו' עד שמונה. קורא לאבא "מצאתי רק שמונה... האם בטוח שיש 

ח לבנו "כן, יש פה עשר.. תמשיך לחפש!". עשר?" אביו לוקח עוד פעם הספר ומבטי

אחרי כמו רבע שעה הילד מצליח למצוא התשיעי, אבל מוסיף "אני מחפש כבר 

!" האבא יושב אצל בנו, ועוזר אותו לחפש 9הרבה זמן, אצלי כמעט ברור שיש רק 

 .9במקום  10ובסוף רואה שמישהו טישטש העמוד והוסיף בכתב יד לכתוב 
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מדיבורו הראשון ואומר לו "סליחה יאנקעלע, טעיתי, יש  והנה כאשר האב חוזר

, 10ועכשיו שומע שיש רק  9הרי מתחלה הבן שמע שהיה  -ולא עשר"  9כאן רק 

 הוא שמח, והאבא שמח, והחיים ממשיכים.

ואז האבא יגיד "סליחה  -אולם לו יצוייר הבן יתעקש וימצא כל העשרה מפתחות 

הרי עכשיו כבר לא יעזור כלום! הרי  -עשר"  ולא 9יאנקעלע, טעיתי, יש כאן רק 

 -בנו ישיב אליו במלא הדרך ארץ "אבי החשוב, אילו אמרתי לי ככה לפני דקה 

 שמעתישיש עשר, ועכשיו  שמעתילפני שמצאתי המפתח העשירי, הרי מתחלה 

כבר אי אפשר להכחיש  -שיש עשר  ראיתיאבל מאחר שכבר  -שיש רק תשע 

 המציאות.."

 "שמיעה" ואמונה של "ראייה וידיעה!"אמונה של 

ואם  -והנמשל נפלא להפליא! הרי יש אנשים שרק "שומעים" שיש בורא עולם 

ח"ו מישהו יאמר להם דברי כפירה וישמעו אחרת, הרי כבר יעלה איזה ספק 

אצלם, שהרי יש לפניהם שתי צדדים. אולם מי שכבר "מצא וראה המפתח 

ששעון לא גדל מהיד, וכמו כן ספה לא גדל  וראה כבר בעיניו בחוש -העשירי" 

מרפצה הסלון אלא שעל כרחך מישהו יצר אותם והניח אותם על מקומם בשלום... 

הרי אז לא יועיל  -וכמו כן האמת הפשוטה שיש לעולם בורא ומנהיג ברור אצלו 

ולא רק בדרגת  ראייה וידיעהכל טענות והכחשות, כי אצלו הדבר כבר בבחינת 

 רי לו ואשרי חלקו!ואש שמיעה.

 לראות המנוע בלי לראות אותו..

רואה בפעם הראשונה מכונית, ש ראובן נצייר לפנינו -ונמשיך בהמשל השניה 

עגלה זו נוסעת. הוא מראה לו את דושת  ךאי ךואומר לו, בא ואלמדך ל שמעון באו

הגז, כשלוחצים עליה המכונית מגבירה מהירות, והדושה השניה עוצרת את 

ת, וכן מלמדו שמתחילה צריך לסובב את המפתח, וכן כל סדר ההפעלה. המכוני

בא ואלמדך  -כ אומר לו, האם אתה חושב שיש משהו נוסף שאינך מכיר עדיין ״אח

פ שאינך רואה אותו, נמצא ״עוד דבר חשוב, כאן סגור בתוך הארגז הזה, אע

ד שואל , שהוא מניע את המכונית, והכל תלוי בו. אותו האדם המתלמ״מנוע״
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וכי מה חסר עוד בתוך המכונית שצריך עוד  ?מה זה מנוע ולמה צריך אותו״לתומו, 

ענהו ההוא, מה איכפת לך, תאמין לי ותדע שיש כאן מנוע  ״?!חפץ נוסף בארגז

שכל הפעלת המכונית תלויה בו ובלעדיו לא יזוז כלום. ואמנם ההוא מאמין שיש 

 שם מנוע.

הנה תסתכל.. . ..ך שאתה חכם המבין מדעתוכ אומר לו, הרי אומרים עלי״אח

ושמעון מבקש מחבירו ליכנס לתוך הרכב ונוסעים יחד בהכביש לפניהם העולה. 

האם באמת עלה על דעתך שעגלה זו תלך מעצמה, ואז פונה לחבירו ושואל אותו "

או שמא כשראית את דושת הגז חשבת שלחיצת הרגל עליה בלבד כבר דוחפת 

לה לנסוע במהירות כזו, הרי ודאי מוכרח הוא שיש כאן כח את המכונית וגורמת 

 !"נוסף המפעיל את כל הנפלאות האלו

הבין הענין, והלך וסיפר למישהו אחר, ראיתי את המכונית, ואף את  אז ראובן

האם ראית את המנוע שאתה כל כך "הארגז שבתוכו המנוע, שואלו ההוא, 

הרי  ?לך, אולי הוא סתם משקרבסך הכל ההוא סיפר  ?משוכנע שיש אמנם מנוע

מה קרה שכל כך  !!וגם כשסיפר לך בקושי האמנת !מתחילה לא ידעת מזה כלל

 ?אתה משוכנע שאמנם יש מנוע, האם אינך בגדר פתי מאמין לכל דבר

אמת ונכון שמתחילה קבלתי את זה שיש מנוע רק מפני שההוא ", ראובןעונה לו 

י את הענין, מעכשיו גם אם יבוא ויאמר אמר לי והאמנתי לו, אבל אחר שהסביר ל

אמנם שיקרתי לך, ובאמת אין כאן כלל מנוע, לא אאמין לו, שכבר אני מבין לבד  -

שאי אפשר במציאות שתסע מכונית השוקלת כמעט טון במהירות של מאה 

כח אדיר המפעיל אותה. מעתה, אם ההוא  קילומטר לשעה מבלי שיהיה איזה

שאין  -בספר התורה, ואף ימסור את חייו על האמת שהאמנתי לו, אף ישבע לי 

שכבר אני מבין זאת מעצמי בבהירות, וכאילו ראיתי זאת  !מנוע, כבר לא אאמין לו

ש ״כ -במו עיני שיש אמנם מנוע למכונית, שמבלי זה לא שייך במציאות שתזוז 

 !!"שתרוץ כמו צבי
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 הנמשל השופך אור

אדם מבין בבירור האמת הפשוטה -שהבןוהנמשל מובן מאליו בבהירות! ברגע 

הרי לא יועיל לו שום דבר לנתק אותו מזאת. ואף כאשר ח"ו יומו לא  -והברורה 

עולה כפי שצרה.. והצרה קרובה לבוא רח"ל.. הרי כבר ראה בעיני שכלו בבירור 

שיש לעולם בורא ומנהיג שבחכמתו הנפלאה הבלתי מושג לנו קרוצי חומר הכל 

תר טוב! הגענו לגור פה בעוה"ז לפני כמה שנים וכבר לאחרי מסודר על צד היו

 מאה ועשרים הולכים.. ורוצים להבין הכל.. הרי יש סדר ויש מסדר.

אשרי העם שהשם אלקיו, ולומד פרשיות של יציאת מצרים למעשה. פרשת "בא" 

אדם", וכמו שהתחלנו ג"כ א'מונה ב'טחון. זה מהות -הוא ג"כ ראשי תיבות "בן

וכוונת כל המצות ! אמונה ובטחון! וכלשון הרמב"ן בסוף הפרשה "אדם-הבן

, שאין לנו טעם אחר ינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירהקשנאמין באל

ל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה -ביצירה הראשונה, ואין א

 ".יו שבראוקלאל
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

  כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 מדיח כלים לבשרי ולחלבי

 האם אפשר להשתמש במדיח כלים אחד לבשרי ולחלבי/ פרווה?

מדיח כלים צריך להיות חלבי או בשרי ואין אפשרות להשתמש במדיח  תשובה:

 .כבל אחד בנפרד אסור. ואפילו ככאוגם לכלים בשריים אחד גם לכלים חלביים

בתנאי שהכלים נקיים בנפרד אפשר להשתמש במדיח לכלים בשריים ופרווה 

 .כגמשיירי בשר

אם השתמש במדיח כלים לבשרי ולחלבי, הכלים כולם נאסרים, אלא אם כן 

הכלים היו בלי ממשות בשר/ חלב שאז יש להקל בהפסד מרובה. אבל אם היו על 

לבי או להיפך, המדיח נאסר אפי' בהפסד הכלים שיירי בשר והדיחם במדיח ח

 .כדמרובה

ודע, שאם מדיח נאסר, קשה מאוד להגעילו ולהכשירו, ובמקרים מסויימים אין 

 .כהשום אפשרות להכשירו

                                                
משום שיש ממשות בשר וחלב על הכלים וממילא המים החמים נאסרים  ואוסרים את הכלים הבאים ]שהרי  כא

לבלוע וגם לפלוט[ ומלבד זאת, בדרך ועירוי מכלי ראשון שלא נפסק הקילוח יכול גם  -באים כעירוי מכלי ראשון

כלל המים חוזרים כמה פעמים על הכלים, ונאסרים בפעם הראשונה והשניה ובפעמים הבאות יחזרו ויאסרו את 

הכלים. וגם אם אין בהם לכלוך ממש אין לעשות כן. ועי' אבני ישפה ח"ג סי' ע"א שכתב כן בשם הגרי"ש אלישיב 

 זצ"ל, ועי' בהערה הבאה.
המדיח נעשים בשריים משיירי הבשר שבכלים הבשריים ומהכלים עצמם שהם בני יומם מבשר והעירוי  דפנות כב

מעביר טעם לדפנות, ואח"כ המים שמותזים בכח לדפנות חוזרים אל הכלים ואוסרים אותם, וכן יש אדים חמים 

ילא הכלים נאסרים ואין המחברים את הדפנות לכלים, וכן ברוב המדיחים המים חוזרים על עצמם כמה פעמים וממ

 זה נ"ט בר נ"ט מפני שיש בהם טעם בשרי וחלבי ויש כאן איסור )גם לשיטת המחבר(.
טעם העובר מכלי בשרי לכלי פרווה הוא נ"ט בר נ"ט ואינו אוסר את הכלים, אבל אם יש שיירי בשר בכלים א"כ  כג

 העירוי עובר דרך הבשר ומעביר טעם לפרווה ונעשה בשרי.
נפסק שעירוי שלא נפסק הקילוח יש לו כח גם לפלוט וגם להבליע, ובפרט בכה"ג שיש כמה עירויים, וכמו להלכה  כד

 שביארנו לעיל הע' י"ט.
ברוב המדיחים ישנם חלקי פלסטיק וכן ברוב המדיחים ישנם חריצים שקשה לנקותם מלכלוך בעין כמו שצריך  כה

קל"ג וסקכ"ג וסקע"ד( כ"כ אגרו"מ ]יו"ד ח"ג סי' כ"ט וסי' כ"ח[ לנקות לפני ההגעלה )עי' סי' תנ"א, ג' ומשנ"ב שם ס

 ]מבית לוי ח"א עמ' ל פסקי חודש ניסן[. שליט"אוהגר"ש ואזנר 

מע' צ'(. ואמנם נראה  100-חום המים מגיעים לרתיחה הנצרכת להגעלת כלים )כ שאיןומלבד זאת יש שהעירו 

שפעולת ההדחה  כיוןה אם מפעיל את המדיח כשהוא ריק מע' צל' אין חיסרון בז 45שאם המים חמים בחום של 

 בע"ז דף עה: ד"ה דכיתנא לגבי כביסה. תוס'מע', וכמש"כ  100-היא ארוכה ומלאה פעולות ובזה מספיק פחות מ
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* 

 שאלות בענייני שבת

 אכילת תותים ו'קרחון' אדום

 האם מותר לאכול תותים ו'קרחון' אדום, לאיש ולאישה?

וכן  כולאיש מותר לאכול תותים אף שנצבעים פניו ושפתיו באכילתם תשובה:

מותר למצוץ "קרחון" אדום אף שנצבעים פניו באכילתו, אך אשה תיזהר שלא 

יצבעו פניה ושפתיה באכילת התותים ]ושאר מאכלים אדומים הצובעים את 

וילדה קטנה דינה  כזהשפתיים[ ואם נהנית מזה הוא איסור ממש משום צובע.

 ש.כאי

* 

 הפרדת דפים שנדבקו בטעות

 דפים שנדבקו זה לזה ב'זמירות שבת', האם מותר להפרידם?

 שנדבקו או שהתיבש מאכל י"ע לזה זה מאליהם שנדבקו דפים שני :תשובה

 איסור משום בזה ואין להפרידם מותר[, לדיבוקם רצון בלא] דבק ידי על מאליהם

                                                                                                                                                                         
והנה, אם המדיח עשוי כולו רק ממתכת ושאר חומרים שמועיל להם הגעלה, ניתן לשפוך 'אקונומיקה' או חומר 

מאוד על הלכלוך שמצטבר בחריצים וקשה לנקותו, אבל אם הוא עשוי מחומרים שלא מועיל  מפרק שומנים חריף

להם הגעלה, אי אפשר להכשירו, ואמנם הבאנו שיש המקילים במקום הפסד מרובה אפי' כשנשארו שיירי בשר 

וכנ"ל, ולכן אם וחלב על הכלים, אבל רוב הפוסקים אינם סוברים כך ובפרט שיש כמה עירויים רצופות שחמור יותר 

נאסר באופן שהדיחו כלים בשריים וחלביים מלוכלכים ביחד, אין להקל בלי להכשירו, ואם עשוי מחומר שאי אפשר 

 להכשירו, אין להשתמש בו אם אי אפשר ללבנו ליבון חמור.
פי' קו' הגמ'  סי' ש"כ סקנ"ח וסי' ש"ג סקע"ט. והיינו טעמא, לפי שאין דעתו בצביעה.   ובחיי אדם במלאכת צובע כו

בשבת עה: 'צובע במאי ניחא ליה' היינו שאין דרך צביעה בכך, אף דמיירי התם בדאורייתא, ואפשר שאף היתר 

 צביעה באוכלין היא מה"ט שאין דרך צביעה בכך.
בסי' ש"כ סקנ"ח כתב המ"ב שמותר לאכול תותים אף שצובע פניו וידיו, והק' המ"ב מסי' ש"ג סכ"ה דאסרו לאשה  כז

שדרכה בכך להתיפות, ולא כתב דהחילוק בין סרק לבין  אשה שאניביר סרק על פניה מפני שצובעת, ותי' להע

ומשמע שלאשה אסור אף לאכול תותים כיון שדרכה בכך. ומקור דברי המ"ב הם  אשהלבין איש תותים אלא בין 

 מהיראים בסי' רע"ד )קב( ומבו' שכן דעת היראים להמ"ב.

שאין דרכה לצבוע שפתיה, וכתב שלשון המג"א  כיוןכתב שמותר לאשה לאכול תותים  בשעה"צ סי' ש"ג סקס"ה

דחוק קצת לפי"ז, וכנראה כוונתו למג"א בסי' ש"כ ]המובא במ"ב הנ"ל[. ועכ"פ כוונתו ששפתיים של אשה דומה 

ויהיה לאיש בשאר הפנים שאף אשה צובעת רק את פניה ולא את שפתיה, אמנם כיום דרך האשה לצבוע שפתיה 

ל שמעתי שאם "אסור ]והעיר כן בקצוה"ש סי' קמ"ו סקי"ח, אך כתב להתיר מטעמים אחרים[. ומהגרי"ש אלישיב זצ

דינם כאיש ולא כאשה,  -נהנית מכך אסור משום צובע. ]אך ברור שקטנות האוכלות "קרחון" ונצבעו השפתיים 

 שילדות קטנות ג"כ אין דרכן בצביעת השפתיים כלל[.



 

 

 

 מח 'עמ -אספקלריא 

 

 ואם, ההפרדה בזמן ולמחיקתם אותיות לקריעת לגרום שלא להיזהר יש אך, קורע

 .כחאופן בכל הדפים את להפריד אסור האותיות מעל נמצא הדבק

  

                                                
 זה האותיות הפרדת מצד רק אינו שהאיסור להדגיש ויש.   שעל ה"סוד' ג, מ"ש ל"ובאה ה"סקמ מ"ש' סי ב"מ כח

 אם ולכן' י בסעיף ל"וכנ האותיות נראים זה י"שע האותיות מעל הדבק הסרת מצד גם אלא, האות קריעת או מזה

 .שם ל"בבאה כמבואר האותיות שיקרעו ר"פס לא אם גם הדפים להפריד אסור דבק יש עצמם האותיות מעל
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 המצוה הראשונה

ְדֵשי  ם ְלחָּ כֶּ ִשים ִראשֹון הוא לָּ ם ֹראש ֳחדָּ כֶּ ש ַהזֶּה לָּ הַהֹחדֶּ נָּ  )יב, ב( ַהחָּ

לא היה צריך  ,אמר רבי יצחק"בתחילת פרשת בראשית )א, א( כותב רש"י: 

, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ 'החודש הזה לכם'להתחיל ]את[ התורה אלא מ

 .'?..."בראשית'ומה טעם פתח ב .ישראל

ממו"ר הגאון רבי שמחה וסרמן זצ"ל שמעתי להעיר, מדוע היה צירך להתחיל את 

התורה מ'החודש הזה לכם'? מה מיוחד במצוה זו דוקא, שבה היה צריך להתחיל 

מאמר  -נדפס גם בסוף ספר אפיקי חיים  -את התורה? )ועיין קונטרס שמחת אלעזר 

בשם  -דברים מתוקים מדבש  -"החודש הזה לכם", מה שמו"ר זצ"ל ביאר בזה 

 הרב אייזיקסון ז"ל מל"א(.

 עיבור שניםמהות המצוה: קידוש חדשים ו

היא "(: עשה קנג ה"מסואולי אפשר לומר, בהקדם מהות המצוה, וז"ל הרמב"ם )

לקדש חדשים ולחשב חדשים ושנים. וזו היא מצות קדוש החדש. והוא  ברךשצונו ית

, ובתחלת הלכות קידוש החודש ..".'החדש הזה לכם ראש חדשים'אמרו יתעלה 

ע באיזה יום הוא תחלת כל חדש מצות עשה אחת והיא לחשב ולידע ולקבו"כתב: 

"מצות קידוש . וכלול במצוה זו גם עיבור השנים, וז"ל החינוך: "וחדש מחדשי השנה

וכן  ...ולקבוע מועדי השנה על פי אותו קידוש ...לקדש חדשים ולעבר שניםהחודש, 

לפי שיסוד מצות קידוש החדש כדי שיעשו  ,תכלול מצוה זו מצות עיבור השנה

)ועיין . "שם במועדם, וכמו כן מצות עיבור השנה מזה היסוד היאישראל מועדי ה

סה"מ שורש א בהשגות הרמב"ן, מחלוקת אם קידוש חדשים ועיבור שנים הם 

 מצות עשה אחת או שתים(.
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 שורש המצוה: כדי שיעשו ישראל מועדים בזמנם

שיעשו משרשי מצוה זו, כדי ": ספר החינוךומעתה נקדים את שורש המצוה, וז"ל 

ישראל מועדי השם בזמנן, שהשם יתברך צוה לעשות פסח בזמן שהתבואה 

ואלולי עיבור השנים יבואו המועדים שלא  ...וחג הסוכות בזמן האסיף ...באביב

נמצא  ...בזמנים אלו, לפי שישראל מחשבים חדשיהם ומועדיהם לימי שנת הלבנה

לא יבוא הפסח  - מהשאנו משוים בו שנות הלבנה בשנות הח - שאלולי העיבור

 ..."בזמן האביב והסוכות בזמן האסיף.

 טעם המצות: חיזוק האמונה

.. ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות."והנה ז"ל הרמב"ן בסוף פרשתנו )יג, טז(: 

לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצוה  ב"הבעבור כי הק

עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו 

לבניהם, ובניהם לדור אחרון. והחמיר מאד בענין הזה כמו שחייב כרת באכילת 

ושנזכיר זה בפינו בבקר ובערב, כמו שאמרו אמת ויציב  ...חמץ ובעזיבת הפסח

, 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך'דאורייתא, ממה שכתוב 

וכן כל כיוצא בהן מצות רבות זכר ליציאת מצרים. והכל , בכל שנהכה וושנעשה ס

להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה לכופר 

, עיין שם היטב שטעם המצוות הוא אמונה, ועיקרי .."ים.קלהכחיש אמונת האל

 האמונה נלמדים מיציאת מצרים.

ציאת מצרים הוא חג הפסח )ושאר מועדים(, והנה אבי אבות המצוות שהן זכר לי

כדי שיעשו ישראל מועדי השם במועדם,  ,שיסוד מצות קידוש החדש"וכבר נתבאר 

. וזהו שהמצוה הראשונה היתה "וכמו כן מצות עיבור השנה מזה היסוד היא

צריכה להיות קידוש ועיבור החודש, שכל המועדים תלוים בזה, ועיקרי האמונה 

מעתה, היות ואי אפשר לקבוע מועדים בלי לקבוע ראשי חדשים תלוים במועדים. 

 ."החודש הזה לכם"ולעבר השנים, על כן היה צריך להתחיל ב

, שימנו אותו 'החדש הזה לכם ראש חדשים'וטעם "והשוה למש"כ רמב"ן כאן: 

עד תשלום השנה  ',שלישי'ו ',שני'ישראל חדש הראשון, וממנו ימנו כל החדשים 
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, כדי שיהיה זה זכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החדשים בשנים עשר חדש

, עש"ה, ואם כי הדברים אינם היינו הך, קרובים הם )העירני לזה ..."יהיה הנס נזכר

 מו"ר הגאון רבי מרדכי סומפולנסקי שליט"א(, ואכמ"ל כי תם הגליון.

 goldm@enativ.comלתגובות: 

  

mailto:goldm@enativ.com
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מאחורי הפרשה / הרב יצחק לובנשטיין, מו"ל 

כתבי וספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ומח"ס חובת 

 הלבבות המבואר ושא"ס )קרית ספר(

 יציאת מצרים ברכת המזון

 בנוסח המקובל של ברכת המזון מזכירים בברכה השניה את יציאת מצרים.

מצרים בברכת המזון, שהרי הוא לא מוזכר יל"ע מה מקור וסיבה שמוזכר יציאת 

 מט.(.-בסוגיא )ברכות מח:

א[ בסידור צלותא דאברהם כותב "הזכרת יציאת מצרים בברכת המזון לא ידענא 

מי תקנו ... שאינו מתקנת חכמים ... אלא מנהג בעלמא מתוך שבמקרא ביכורים 

 רכת הארץ".שהוא שבח על הארץ מזכיר יציאת מצרים הנהיגו להזכיר ... גם בב

ב[ רבינו אברהם בן הרמב"ם כותב "יציאת מצרים כידוע היא תחילת קביעת 

 הדינים ותחילת נחלת הארץ על כן נזכרה בברכה הזאת".

ג[ ז"ל הב"ח )או"ח קצב( "כתב בספר כל בו )סי' כו כד:( נוסח ברכת המזון קצר 

לום ממאכלינו, וזה נוסחו ... נודה לאל גואלנו, המעדיף מטובו עלינו, לא חסר כ

ברית ותורה וחיים ומזון, ברוך אתה ה' על הארץ ועל המזון. ... עכ"ל ותימה ... 

דבלשון ברכה שנייה משנה מעיקר המטבע שלא אמר בה ארץ חמדה טובה ורחבה 

 ולא יצא ידי חובתו". ולא הזכיר בה יציאת מצרים

ה ורחבה, ד[ רבינו מנוח )הלכות ברכות ב ג( "וכל שלא אמר ארץ חמדה טוב

וא"ת אמאי לא אמרינן ארץ זבת חלב דבש כלישנא דקרא ברוב המקומות י"ל 

דכיון דאשכחם דכד אתגלי הקב"ה למשה בסנה וספר תחלה בשבח הארץ אמר זה 

, אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ טובה ורחבההלשון כדכתיב )שמות ג יז( ואומר 

הגמרא )ברכות מח.( "כל מי  תקנו חכמים לאומרו בברכה". לפי בריו מדויק לשון

שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ ... לא יצא ידי חובתו" שהכונה 

 דווקא לפסוק הנ"ל, ושם דייקא מוזכר 'אעלה אתכם מעני מצרים'.
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כי  - ואמר ואכלת ושבעת וברכתה[ עוד יש לציין לדברי הרמב"ן )עקב ח י( "

תאכל ותשבע בארץ הטובה תברך עליה  תזכור עבודת מצרים וענוי המדבר, וכאשר

ורבותינו )ברכות מח ב( קבלו שזו מצות עשה, וטעמו ותברך את ה'  את השם.

אלהיך, וכן ועשית מעקה לגגך )להלן כב ח(, וכן ועשית פסח לה' אלהיך )להלן טז 

 -א(, ולקחת מראשית כל פרי האדמה )להלן כו ב(, ורבים. וטעם על הארץ הטובה 

הטובה, יצוה שתברכהו בכל עת שתשבע על השובע ועל הארץ  כמו ועל הארץ

שנתן לך, שינחילנה לך לעולמים ותשבע מטובה, והנה חיוב המצוה הזאת בכל 

 . כטמקום"

ו[ נלע"ד להוסיף שהרי ברכת המזון היא ה'ברכה אחרונה' על 'הנהנה מעולם 

עי"ב סופ"ב( הזה' ]ע' בסוגיא )ברכות כא.([. מצאנו בספר יסוד ושורש העבודה )ש

]וכ"כ הסבא מקעלם )פנקסי הקבלות ע' נד([ בהקשר לשובבי"ם וז"ל "גם הזהיר 

. הרי להאר"י ז"ל באזהרה גדולה כו' גם יהא זהיר מאד בכונת ברכת הנהנין"

שפרשת השובבי"ם שכל עניניה 'יציאת מצרים' הוא הזמן השייך ל'ברכת הנהנין' 

, ולכן כ"כ חשוב לאדה של 'ברכת הנהנין'ויתכן מאוד שגם 'ברכת המזון' שייך לקפי

 להזכיר בה 'יציאת מצרים'.

  

                                                
ועד"ז כתב ברבינו בחיי )כי תבוא כו ה( "וירד מצרימה. כלומר אובד היה כשירד למצרים כי לא ירשתי ממנו  כט

כלום, וגם היה שם גר ובמתי מעט, ואח"כ חזר שם לגוי גדול. וכן היו הבנים כלל ישראל: אתה ה' הוצאתנו מעבדות 

ארץ זבת חלב ודבש. והכוונה במליצת הפרשה הזאת שיתחייב האדם קשה, וגאלתנו באותות ובמופתים ונתת לנו 

לתת אל לבו בזמן מעלתו ושלותו זמן הירידה והשפלות שהיה לו, וכן אמר קהלת: )קהלת ז, יד( "ביום טובה היה 

 בטוב וביום רעה ראה", באורו: ביום טובה ראה ביום רעה, וזה כדי שיתבונן ביתרון שיש לו ואז יודה על זה לשם

 יתעלה הטוב והמטיב לו".
מה שנלענ"ד שהאר"י לא אמר דברים אלו בהקשר לשובבי"ם ,אלא שהבין בעל יסוד ושורש העבודה שימי  ל

 הזובבי"ם מסוגלים לתיקון ענינים אלו. הארכתי בזה במק"א בענין שובבי"ם וברכת הנהנין.
ייך בו 'ערבות'. ומובן ששיעור הזמן שאפשר ע' ב"י )או"ח קפו( שהוא 'ברכת הנהנין' אלא שהוא 'חובה' ולכן ש לא

 לברך ברכת המזון הוא 'שיעור עיכול' )וע' ביאור הלכה קפד ה(.
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/ הרב אליהו הורביץ, מח"ס  שבתהלכות מה

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 האם תפילין הם מוקצה בשבת?

יךָּ  רֹון ֵבין ֵעינֶּ ְדךָּ וְלִזכָּ יָּה ְלךָּ ְלאֹות ַעל יָּ  וגו' )יג, ט(ְוהָּ

בקיצור את נידון הפוסקים האם  מאחר ומצוות תפילין הוזכרה בפרשה נביא

 תפילין הם מוקצים בשבת.

 דעת הפוסקים

לכאורה דין תפילין בשבת תלוי באם יש איסור להניח תפילין בשבת, שאם אסור 

להניח תפילין בשבת א"כ התפילין הם כלי שמלאכתו לאיסור, אך אם מותר להניח 

 תפילין בשבת, דינם ככלי שמלאכתו להיתר.

תפילין פ"ד ה"י ובטור בסי' ל"א פסקו ששבת לאו זמן תפילין, וברמב"ם בהלכות 

ובב"י בסי' כ"ט הביא מחלוקת ראשונים באם הכוונה שאסור להניח תפילין או 

שהכוונה שאין צריך להניח תפילין, אלא שבסי' ל"א הביא מהזוהר שיש בזה 

פ"ז איסור גמור, וגם להלכה בסי' ל"א פסק שיש איסור בהנחת תפילין בשבת, ול

 תפילין יהיו כלי שמלאכתו לאיסור.

אך הב"י בתחילת סי' ש"ח דן באם תפילין הם מוקצה בשבת, ולמעשה מביא שם 

מהמהר"ל חביב שכתב שתפילין אינם מוקצה כלל, וגם הביא מהתרה""ד שהתיר 

 לטלטל תפילין כשצריך להם, ומבואר שסבר שהם ככלי שמלאכתו להיתר.

ד', שהשו"ע כתב שמותר לטלטל כלי שמלאכתו וכך גם פסק הרמ"א שם בסעיף 

להיתר רק לצורך ]שגם כלי שמלאכתו להיתר אסור לטלטל שלא לצורך כלל[, אך 

כתבי הקודש ואוכלים מותר לטלטלם גם שלא לצורך כלל, וכתב הרמ"א שתפילין 

אין לטלטלם כי אם לצורך, וכוונתו שאין דינם ככתבי הקודש אלא כשאר כלי 

 שמותר לטלטלם לצורך.שמלאכתו להיתר 
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וכבר המג"א והט"ז שם מתקשים על הרמ"א, שעד כמה שלהלכה נפסק שיש 

איסור בהנחת תפילין בשבת, מדוע אין דינם ככלי שמלאכתו לאיסור, ולכך נחלקו 

 על הרמ"א וסברו שהם כלי שמלאכתו לאיסור.

 ביאור שיטת הב"י והרמ"א

סק"ג ב' ביאורים, א', שבאמת  ובביאור דעת הב"י הרמ"א, כתב שם הפמ"ג במש"ז

גם הרמ"א מודה שתפילין הם בעצם כלי שמלאכתו לאיסור, אלא שמפני שנפסק 

בסי' ש"א סמ"ב שמותר לטלטל בשבת תפילין הנמצאים במקום שאינו משתמר, 

א"כ למעשה מותר לטלטלם גם במקרה שיש חשש שיגנבו או שיתקלקלו, וממילא 

ר שמותר לטלטלו גם מחמה לצל שלא בפועל דינם כמו כלי שמלאכתו להית

יתקלקל, ולכך למרות שבעצם הם כלי שמלאכתו לאיסור, בפועל דינם כמו כלי 

 שמלאכתו להיתר.

אלא שעדיין קשה על הב"י שלהדיא כתב שדינם ככלי שמלאכתו להיתר, ולכך 

תירץ הפמ"ג בדרך אחרת, שכל האיסור להניח תפילין בשבת הוא רק בפרהסיא או 

, אך מותר להניחם לשמירה בעלמא כקמיע וכדו', וכבר המג"א בסי' לשם מצווה

ל"א סק"א כתב שהאיסור הוא רק כשהניחם לשום מצווה, וממילא אפשר לומר 

שזו הסיבה שאינם כשמל"א, שאין איסור בעצם הנחתם, וכל האיסור הוא רק 

 כשמתכוון לשום מצווה.

תב שלא יועיל מה שאפשר אך הגר"ז בסעיף י"ט דוחה את ב' תירוצי הפמ"ג, שכ

ללבשם שלא לשם מצווה, משום שהאדם מייחדם ללבשם לשם מצווה, ועד כמה 

שלשם מצווה אסור בשבת, דינם צריך להיות ככלי שמלאכתו לאיסור, וגם מה 

שכתב שכוונת הרמ"א להתיר לטלטלם מחמה לצל משום בזיון התפילין, זה לא 

שראלים שלא יבזו אותם, ולכך שייך במקום שרוב הגנבים שמצויים שם הם י

מקיים את דעת המג"א שתפילין הם כמשל"א ]ולפ"ז גם לדבריו למעשה יכול 

 להניחם לצורך שמירה משום שזהו טלטול לצורך גופו[.
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 להלכה למעשה

ולמעשה, המשנ"ב בסי' ש"ח ס"ק כ"ד הביא את מחלוקת הב"י והרמ"א עם 

כלי שמלאכתו להיתר, וכך גם  המג"א והט"ז, וכתב שבמקום הדחק יש להקל שהם

פסק בסי' ל"א סק"ב ]ולכו"ע מותר לטלטלם לצורך הצלה מביזיון, וכמבואר בסי' 

 ש"א סעיף מ"ב[.

ועיין עוד בסי' ל"א בביה"ל בד"ה אסור, שכתב ששורש מחלוקת הפוסקים הוא 

באם יש איסור בהנחת תפילין בשבת שלא לשם מצווה, שהאוסרים אסרו משום 

בכל אופן להניח תפילין בשבת גם שלא לשם מצווה, וממילא דינם  שסברו שאסור

ככלי שמלאכתו לאיסור, אך המתירים סברו שמותר להניח בשבת תפילין שלא 

לשם מצווה וממילא דינם ככלי שמלאכתו להיתר, ומשום שהגר"א מקל בזה לכך 

 יש לסמוך על המקילים בשעת הדחק ]ודבריו הם דלא כהגר"ז שסבר שאפילו אם

מותר להניחם שלא לשם מצווה בכ"א אינם עומדים לזה ויש להחשיבם 

 ככשמל"א[.

ומצוי מאוד שהתפילין מונחים על גבי הטלית, וממילא יש לדון שהטלית נעשית 

בסיס לתפילין, וממילא שלא בשעת הדחק יש לאסור לטלטל את הטלית שלא 

יין בזה במשנ"ב בסי' לצורך גופו ומקומו ]אמנם יש לדון בזה מצד בסיס באקראי, ע

 ש"ט ס"ק י"ח שהקל בזה רק במקום הצורך ואכמ"ל בזה[.

 מדוע אינם מוקצה מחמת חסרון כיס

התוספת שבת בסי' ש"ח ס"ק כ"א מקשה מדוע התפילין אינם מוקצה מחמת 

חסרון כיס, שהרי מקפיד עליהם שלא להשתמש בהם לשאר דברים, ודבר שמקפיד 

דינו שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס שאסור  שלא להשתמש בו בשבת לשום דבר

לטלטלו בשום אופן, ומדוע אפילו המג"א והט"ז החשיבום רק ככלי שמלאכתו 

 לאיסור.

ומתרץ, שמפני שתפילין דומים קצת לכתבי הקודש שהם דרגה פחותה 

מכמשל"ה שמותר לטלטלם אפילו שלא לצורך כלל, א"כ למרות שבעצם תפילין 
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יס, בכל אופן הם דרגה פחותה משאר מוקצה מחמת הם מוקצה מחמת חסרון כ

 חסרון כיס, ומותר לטלטלם לצורך גופו ומקומו.

אך הגרשז"א ]הובא בשש"כ פ"כ הערה ל"ג[ התקשה על התו"ש שכל המעלה 

של כתבי הקודש ואוכלין על שאר כשמל"ה הוא מה שתדירין בשימוש, והרי 

תבי הקודש  וכתב שצ"ל תפילין אינם תדירין בשימוש וא"כ אין לדמותן לכ

שהתו"ש סבר שכתבי הקודש מותרים בעצם גם כשאינם תדירים בשימוש, אך 

 הגרשז"א לא היה ניחא לו בזה.

ולכך כתב הגרשז"א לתרץ, שכל האיסור במוקצה מחמת חסרון כיס הוא בדבר 

שהאדם מקפיד שלא להשתמש בו שום תשמיש אחר ממה שהכלי מיועד לו, 

ו אינו שייך בשבת, אך בתפילין שבעצם שייך להשתמש והשימוש של הכלי עצמ

בהם את אותו השימוש שהכלי מיועד לו, שהרי יכול להניחם שלא לשם מצווה, 

לכך למרות שאין בדעתו לעשות כן, זה לא נחשב כמוקצה מחמת חסרון כיס, 

 ודבריו מחודשים.
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 בישיבת מ"ר, חשאי נתנאל הרב/  נחליאל ממתנה

 רכסים' אבות תורת'

בטעמי גאולת מצרים, והאם הקב"ה משלם שכר על חשבון 

 בזכות מה נגאלו ישראל .העתיד

ר ם ַגם ַעִםי ִמתֹוךְ  ְצאו קומו ַוֹיאמֶּ ֵאל )יב, לא( ְבֵני ַגם ַאתֶּ  ִיְשרָּ

  הנה מצינו מדרשים חלוקים בזכות מה נגאלו ישראל:

גילו  ולא, שמם ולשונם את שינו שלא איתא ב("כ' כ פרשה )במדבר רבה במדרש

 .בעריות נפרצו ולא, שלהם סודות

 במקום שלא גילו סודות שלהן איתא שלא ('ה סימן ב"ל )פרשה רבה ובויקרא

 נראה הרע. ]ואולי זהירות מגילוי סוד כמוה כזהירות מלשון הרע, וכן לשון אמרו

וכמבואר ברש"י ובמפרשים  "הדבר נודע אכן" ואבירם דתן על משה שאמר ממה

 שם[.

 את החליפו ולא, לשונם שינו איתא שלא ('ו' ו )שמות זוטרתא ובפסיקתא

 ביטלו שלא דזה י"ל בזה גם ואולי. מילה ברית ביטלו ולא, סודם גילו ולא, שמלותם

 .הך והיינו בעריות נזהרים שיהיו להם גרם מילה ברית

כעת בהיותם ממצרים  והצד השוה בכל המדרשים הוא שהיה להם זכות

 שבזכותם נגאלו.

 בידם היה שלא -אלוקים"  איתא "וירא (פרשה א' ל"ה ל"ו)בשמות רבה אמנם 

בשבילם, ואף שידע שעתידים להמרות בים סוף ולחטוא  שיגאלו טובים מעשים

בחטא העגל מ"מ לא נמנע מלגאלם משום שעתידים לומר "זה קלי ואנוהו" וכן 

מע ע"ש. וכן נראה מדברי רש"י )שמות ג' י"ב( שהזכות עתידים להקדים נעשה ונש

היא עתידית מחמת שעתידים לקבל את התורה ולקיימה. ]ובמקו"א הארכתי 

על הסתירה בין בן סורר ומורה שרה מאמרות עהדבר תלוי בתירוצי הדלכאורה 

 לישמעאל אם דנים את האדם כמעשהו עכשיו או ע"פ סופו, ואכמ"ל[.
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 חשבון על שכר משלם ה"שהקב מציאות דיש חזינן מפרשיםוה י"רש דברי ומעצם

 שכרו, ולכן גאלם לישראל מחמת העתיד. לאדם מגיע לא שכעת ואף העתיד

 מחלוקת הבבלי והירושלמי בדמה בן נתינה

 להעיר שלא כדי רב ממון שהפסיד נתינה בן דמא גבי (.)לא בקידושין שנינו והנה

 ומצינו. בעדרו אדומה פרה לו שנולדה שכרו ה"הקב לו ונתן, משנתו אביו את

 איתא שם דבבבלי: זו אדומה לפרה זכה אימתי והירושלמי הבבלי בין לשון שינוי

 דבאותו מבואר א("ה א"פ )פאה בירושלמי אך, שכרו ה"הקב נתן" אחרת לשנה"

 .אדומה פרה פרתו ילדה הלילה

 זה שמעשה שיתכן א"שליט קניבסקי ח"הגר דברי הביאו שם הדף על דף ובספר

 בבכורות שנינו זה וכעין". אחרת שנה" כבר הוי בלילה וממילא, ה"ר בערב היה

 ויום זו בשנה אחד יום בכור לאכול שניתן" בשנה שנה תאכלנו' ה לפני" פ"עה (:)כז

 .לשנתו אחרון ביום שוחטו אם שניה בשנה אחד

 לשיטתם והירושלמי דהבבלי לבאר בשם חכם אחד שרצה שם הביאו אמנם

 אחר ואומר מעוברת אשתו היתה דאם שנינו (.)נד בברכות דבבבלי, אחר במקום

 יתכן לא ז"ולפי, שוא תפילת זו הרי זכר אשתי שתלד רצון יהי יום ארבעים

 הולד ניתן ולא מעוברת אמה היתה כבר שהרי לילה באותו אדומה פרה שתיוולד

 אכן, אחרת בשנה אדומה פרה שנולדה היה ששכרו כ"וע, העיבור בתוך להשתנות

 הולד יכול המשבר על שיושבת שעה דעד סובר ג("ה ט")פ בברכות הירושלמי

 המשבר על יושבת אפילו פזי בן יהודא ולדעת, שוא תפילת חשיב ולא להשתנות

 מצוה אותו ובזכות רגילה בפרה מעוברת היתה שהאם יתכן כ"וא, להשתנות יכול

 .ח"ודפח. הטבע מגדרי שינוי חשיב ולא, לילה באותו ונולדה לאדומה נהפכה

 גזירה שגזר ם, במלך"המהרש כך ממעשה שהיה אצל על להקשות יש אמנם

 וביקשו הקהילה נציגי אליו שהגיעו מופת בעל שם והיה, היהודים על קשה

, לעניים לחלק גדול סכום לו לתת מהם וביקש, הגזירה לבטל עליהם שיתפלל

, הצדקה את שנתנו לפני עוד הגזירה שנתבטלה מהמלך מכתב התקבל ולבסוף

 מה ליתן חייבים מ"מ לצדקה שנדרו קודם הגזירה שנתבטלה דאף ם"המהרש ואמר
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 שהיה על הגיתי אדום עובד את בירך' שה (:)סג בברכות' מהגמ כן והוכיח, שנדרו

 אצלו היה הארון והרי, אחד בכרס ששה וחמותה כלה שילדו' ה ברית ארון אצלו

 שנתעברו כ"וע, חדשים ומחצה' ז הוא הפחות לכל אשה עיבור וזמן חודשים' ג רק

 ומוכח, כן אחרי שהיה הארון עניין עבור כשכר זה דבר חשיב ומדוע, לכן קודם

 הברכה את מקדים מצוה לקיים עתיד אדם שאותו ה"הקב לפני שגלוי דכיון מזה

 שנתבטלה אף הצדקה נתינת י"ע הגזירה ביטול לגבי ה"ה כ"וא, לכן קודם אף

 .נדרם את לשלם חייבים מ"מ לכן קודם הגזירה

 נתינה בן שדמה מראש ידע ה"דהקב בענייננו אף ולומר לדחות אפשר היה ז"ולפי

, זו מצוה על כשכר אדומה פרה מראש לו ונתן בשלימות ואם אב כבוד מצות יקיים

 .אדומה לפרה רגילה מפרה הלילה באותו שהתהפכה לומר צריך אין כ"וא

דנראה מדבריו דלא כמהרש"ם, דכתב שם דמה שאברהם .( צב) ק"בתוס' בב ]וע'

 של ההריון נענה בלידת יצחק אחר שהתפלל על אבימלך אין הכוונה שנענה עצם

 ראש קודם רב זמן שהיה שלפניו מפסח שרה את בישרו המלאכים שהרי, שרה

 לדבריו. אבימלך על שהתפלל כמו בריוח לידה על קאי אלא, נפקדה שבו השנה

 על יתפלל שאברהם העתיד מחמת הוא ההריון שגם עצם ם הרי יתכן"המהרש

, ם"המהרש כדברי לכאורה מדבריו דנראה:( נג זבחים) א"במהרש ע"וע. אבימלך

 .ם["המהרש בדברי שביאר מה:( נ פסחים) חמד בחשוקי ע"וע

 דעת הירושלמי דבעינן לשכר מחמת ההווה ולא מחמת העתיד

 כתב ב("הי ד")פ דביבמות, זה יסוד על דחולק מצינו לשיטתו הירושלמי אמנם

' ב להם נולדו חודש שבכל הוא הגיתי אדום עובד בית שזכו שהשכר הירושלמי

 לדברי כ"וא, ויולדות שבוע וטהורות שבוע טמאות הנשים שהיו היה והנס, ילדים

 הוצרכנו ולכן, העתיד על מראש שכר נותן ה"שהקב לומר אין באמת הירושלמי

. לכן מקודם ולא המצוה שקיים הרגע מאותו היה שהשכר נתינה בן בדמה לומר

 הלילה באותו אדומה פרה לו שנולדה אמר לא מברכות לשיטתו שהבבלי ומה]

 מצוה שמקיים ביהודי דווקא דזה ל"י אולי - העתיד על שכר משלם ה"שהקב כיון
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 זו במצוה מחוייב שאינו בגוי כ"משא, מראש שכרו ה"הקב לו נותן אזי בה שמחוייב

 [.   שם' הגמ וכדברי

 ז("ה ג")פ ק"מו בירושלמי דאיתא, לשיטתו שלישי ירושלמי דמצינו לומר וניתן

 חילק לא והנה, המשפחה כל נתרפאה האבלים למשפחת זכר בן נולד דאם

 אמרינן הפטירה מזמן חודש אחר נולד למשל אם ואף, הבן נולד מתי הירושלמי

 קודם עוד מעוברת היתה האשה הרי קשה ולכאורה, המשפחה כל דנתרפאה

 לשיטת אכן, המשפחה לבני ריפוי חשיב זה דבן לומר שייך ומה, אדם אותו שנפטר

 להתחלף העובר יכול המשבר ישיבת שעת עד או העובר שיוצא שעד הירושלמי

 שהיתה דאף, היטב מובן - כך על להתפלל ניתן ואף להיפך או לנקיבה מזכר

 לה נתהפך ועכשיו בת לה שהיתה להיות יכול מ"מ לכן קודם עוד מעוברת האשה

 ריפוי חשיב ושפיר אדם אותו של פטירתו אחר נתחדש שנולד זה דבן ונמצא, לבן

 [. א"שליט ויסנשטרן. מ ר"הר העירני לזה. ]משפחה לאותה
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 מנחת אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 שמות החדשיםבענין 

ש  ה )יב, ב(ַהֹחדֶּ נָּ ְדֵשי ַהחָּ ם ְלחָּ כֶּ ִשים ִראשֹון הוא לָּ ם ֹראש ֳחדָּ כֶּ  ַהזֶּה לָּ

וטעם החדש הזה לכם ראש חדשים, שימנו אותו פי"ב פ"ב וז"ל: "רמב"ן ע' ב

ישראל חדש הראשון, וממנו ימנו כל החדשים שני ושלישי עד תשלום השנה 

בכל עת שנזכיר החדשים בשנים עשר חדש, כדי שיהיה זה זכרון בנס הגדול, כי 

יהיה הנס נזכר, ועל כן אין לחדשים שם בתורה, אלא יאמר בחדש השלישי )להלן 

וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני וכו'.  יט א(

בשבת, כאשר אפרש )להלן כ ח(, כך הזכירה ביציאת מצרים במנותינו החדש 

ינו, שאין המנין הזה לשנה, שהרי תחלת הראשון והחדש השני והשלישי לגאולת

, אם כן כשנקרא לחדש ניסן ראשון ולתשרי שביעי, פתרונו וכו' שנותינו מתשרי

ראשון לגאולה ושביעי אליה. וזה טעם ראשון הוא לכם, שאיננו ראשון בשנה, אבל 

)וע"פ דבריו אולי יש ליישב קושיית  , שנקרא לו לזכרון גאולתינולכםהוא ראשון 

נים אמאי מזכירין זכר ליצ"מ בכל המועדים, וי"ל עפי"ז, דכיון דכולם נקבעו הראשו

בתורה בחדש פלוני, ואנו מונין החדשים מניסן לזכרון גאולתינו, ממילא נעשה לנו 

 מועדים רק ע"י זכרון יצ"מ(.   

וכבר הזכירו רבותינו זה הענין, ואמרו שמות חדשים עלו עמנו מבבל )ירושלמי 

בה בזה, כי יוהס מח ט(, כי מתחלה לא היו להם שמות אצלנו, ר"ה א ב, ב"ר

מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה 

ֵמר עֹוד ַחי "...טו(  -שאמר הכתוב )ירמיה טז יד  ה ֶאת ְבֵני  ה'ְוֹלא ֵיא  ֲאֶשר ֶהֱעל 

ַים ֵאל ֵמֶאֶרץ ַמְצר  פֹוןֲאֶש ה' ַכי ַאם ַחי , ַיְשר  ֵאל ֵמֶאֶרץ צ  ה ֶאת ְבֵני ַיְשר   ..."ר ֶהֱעל 

חזרנו לקרא החדשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי שם עמדנו ומשם 

העלנו הש"י. כי אלה השמות ניסן אייר וזולתם שמות פרסיים, ולא ימצא רק 

 וכו' עכ"ל. "בספרי נביאי בבל
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, וריטב"א ר"ה דף ז. ויש לעיין, וכדבריו נמצא בעוד ראשונים, ע' רבינו בחיי כאן

דמשמע מדבריהם דנשתנה הדין מלמנות מ"חדש הראשון", ועתה מונין מ"חדש 

ניסן". וא"כ היאך נעקר האי דינא דהחדש הזה לכם שהוא דין למנות חדש ראשון 

ושני וכו' ע"י קרא דירמיה אשר העלה וכו' דמורה לנו למנות בשמות חדשים. ועוד 

רמב"ן ודעמיה דיש מצוה למנות מחדש הראשון, ואם נתקיים יש לעיין אם דעת ה

המצוה ג"כ בהא מנינן מ"חדש ניסן" וכיו"ב, דכן משמע מדבריו כאן. ויבואר 

 השיטות בכ"ז לקמיה.

וע' בספר העקרים מאמר ג' פט"ז )שבא לחלוק על עיקר התשיעי של הרמב"ם 

טלו מנין החדשים דכל התורה ומצות הם לנצח( וז"ל וכן מצאנו בימי עזרא שב

מניסן שהיו מונין כן כפי משפטי התורה לפי שכתוב החדש הזה לכם כו' כי אע"פ 

שתשרי ר"ה למנין שמות העולם כו' צותה תורה למנות מנין החדשים מניסן כו' 

וכאשר עלו מבבל כו' והוא שהניחו מלמנות מנין החדשים מניסן כו' וחזרו למנות 

מב"ן בפ' בא כו'. ונראה מזה כי הם הבינו שציווי מנין אחר לחדשים כו'. וכ"כ הר

מנין החדשים היה זמני, ר"ל כל עוד שתתמיד הגאולה ההיא אבל אחר שגלו שנית 

ונגאלו משם ונצטוו ע"י ירמיה לא יאמר עוד כו', ראו להניח המנין שהיה זכר 

 ליצ"מ וחזרו למנות מנין אחר מתשרי לשנות העולם וכו' עכ"ל. הרי דבטל המצוה

 הראשונה למנות ליצ"מ ותקנו למנות השמות שנקראו בבבל ומחדש תשרי.

שהביא דברי הרמב"ן וספר העקרים ואח"כ  שי"א צוהמנחת חינוך מאולם ע' ב

מה שהכותב השיג על בעל  ילהבעין יעקב במג 'ועהביא הכותב בע"י וז"ל: 

ניסן העיקרים בזה שחשב הר"י אלבו שנשתנה המצוה ובאמת לא כן כי גם עתה 

אך קודם לזה לא היה להם שמות כלל ומבבל עלו עמהם שיש  ,הוא ראשון כו'

לכ"א שם מ"מ למנין אנו מדברים וכותבים חודש ראשון ניסן או כסליו תשיעי ואם 

נקרא לכסליו שלישי דהיינו לתשרי עוברים בציווי הזה כי ניסן הוא ראשון לזכר 

כן נמצא באברבנאל כאן וז"ל:  עכ"ל. וכדברי הכותב, הנס ע"ש ודבריו נכונים

ונראה לי שלא עברו בזה על מצות החדש לפי שגם הם לא נמנעו מלקרוא את 

החדשים ראשון ושני במספרם כמו שצותה תורה אבל מלבד זה כנו את החדש 
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וכן נאמר במגלת אסתר בחדש הראשון הוא  .באותו כנוי שהיו מכנים אותו בבבל

וכו' עכ"ל, הרי דגם הוא ס"ל דמונין מניסן, אלא דמוסיף דעדיין מזכירין  חדש ניסן

החדשים גם בשמות הישנים. והוא חומרא גדולה דצריך להזכיר שניהם. ותמהו 

האחרונים )ע' בגרי"פ המובא לקמן( דלא מצינן כן ברוב פסוקים הזכרת שני סוגי 

 החדשים.

אך למנות החדשים. א' דברי היוצא מדברינו עד עתה הוא, דיש ג' דרכים הי

במצות מנין החדשים הראשונים, ומעתה  עקירההעקרים בדעת הרמב"ן דהיה 

מונין מתשרי עם השמות החדשים. ב' הוא דעת האברבנאל דעדיין מונין מניסן 

ובשמות החדשים גם ישנים. ג' הוא דעת הכותב ומנ"ח דמונין מניסן רק עם 

 .לבהמצוה הראשונה לדעתם וצ"ע השמות החדשים, אלא דצ"ב היאך נעקרו

וכעת לא ראיתי להר"מ שיביא זה דמצוה למנות והנה ע' במנ"ח הנ"ל שהק' וז"ל: 

ונראה מדברי הרמב"ן שהוא מצוה מה"ת  ,ניסן ראשון וקצ"ע דהוא גמרא מפורשת

ואם מונה למנין אחר עובר על המצוה למה אינו מביא הר"מ בשום מקום דין זה 

 וצ"ע.

הקשות, מהא דאיתא בר"ה דף ז. ת"ר בא' בניסן ר"ה לחדשים כו' והנה עוד יש ל

מנ"ל דכת' החדש הזה לכם. וע' ברשב"א ובר"ן שם שהק' לא ידענא למאי הלכתא. 

ותי' דנפק"מ לידע החגים שכתוב בחדש הראשון וה"נ בחדש השביעי עכ"ד. ולכא' 

א משאר י"ל בפשיטות לדעת הרמב"ן הנ"ל דנפק"מ דיש מצוה למנות מניסן ול

 החדשים.

אמנם ע' בריטב"א שם, אחרי שכ' כמו הראשונים הנ"ל, הק' אר' אליעזר דס"ל 

בתשרי נברא העולם א"כ לכא' הוא גם ר"ה לחדשים, והא ליכא מאן דפליג אהא 

דניסן הוא ר"ה לחדשים. ותי' דבאמת היה תשרי ר"ה לחדשים מבריאת העולם, 

                                                
ובענין זה, אמאי אין עקירה במנין של התורה במה שאנו מונין בשמות חדשים אחרים )בין בשמות מבבל בין לב

בחדשים דידן יש איסור למנות שלא כסדר, אבל בשם הר"י בן חביב דרק  475בשמות הלועזי(, ע' בגרי"פ מ"ע עמ' 

מותר לקרוא החדש בכל שם שירצה, וממילא ה"ה אין איסור בשמות חדשים מבבל ג"כ. והק' האחרונים ע"ז דשוב 

נופל כל הענין של זכר יצ"מ אם היה אפשר למנות בכל שם שירצה. וכן ע' בתורת משה כאן )וכן בדרשותיו( שהביא 

ושוב צ"ע היאך אנו עוקרין מנין החדשים של  וכחות מוסר לאלו שמונין למנין של אוה"ע.מדברי הרמב"ן דהוא ת

 התורה.



 

 

 

 סה 'עמ -אספקלריא 

 

התורה ולמנין ישראל שגזר הקב"ה  אבל אנו ס"ל דניסן הוא ר"ה לחדשים למנין

למנות מניסן זכר ליצ"מ וכדברי הרמב"ן הנ"ל, וע"ע בריטב"א בדף ג. שם. ולר' 

יהושע דס"ל בניסן נברא העולם באמת ניסן הוא חדש הראשון אף מבריאת 

העולם. וכ"כ הרמב"ן בפ' נח דהעיקר הוא כשיטת ר"א דבתשרי נברא העולם וע"י 

 .לגמניסן זכר ליצ"מ מ"ת היה השינוי דמונין

ויש להעיר, דלא כ' הריטב"א תי' נוסף לק' הראשונים האי דניסן הוא ר"ה 

לחדשים למאי הלכתא הוי, אלא דסתם הק' היאך זה מתישב לדעת ר"א ותי' דגם 

הוא מודה דמונין מניסן אחר מ"ת, וק' אמאי לא תי' הכי לעיקר קושיתו דנפק"מ 

זה משמע לי דלעולם לכ"ע ליכא מצוה למנות להא דמונין מניסן ולא חדש אחר. ומ

הקב"ה למנות מניסן, דכך הוא הדרך למנות, אבל לא שיש  שגזרהחדשים, אלא 

לנו ציווי למנות כן. וגם הרמב"ן הנ"ל לא הזכיר שום מצוה למנות מניסן. ולאחר 

האמור נראה דאף רש"י עה"ת ס"ל כן, וז"ל: על חדש ניסן אמר לו זה יהיה ראש 

ין החדשים שיהא אייר קרוי שני סיון שלישי עכ"ל. הרי דמשמע מדבריו לסדר מנ

דכך הוא המציאות ולא שיש מצוה המוטלת עלינו, ומיושב ק' המנ"ח בהשמטת 

 הר"מ במנין המצוות.

וע' בריטב"א ר"ה ג. ורמב"ן בדרשות ר"ה פ"ב )הובא במנחת אשר פ' בא( 

ראשונים ונשכח גאולת שהאריכו בעיקר הדברים וז"ל: ולא שנשנה השמות ה

, אבל שנצרף שם שמות בבל וכו' )ולשון הריטב"א ואפ"ה לעולם מייחס לדמצרים

אותם ליצ"מ כו' כדי להזכיר גלות בבל עם יצ"מ( עכ"ל. ובהשקפה ראשונה משמע 

מדבריהם כדעת האברבנאל דצריך להזכיר שני סוגי החדשים. אבל ק' כנ"ל 

י החדשים. לכן נראה לבאר דבריהם דבהרבה קראי לא מצינו הזכרת שני סוג

דבחדשי בבל הן הן השמות והן הן המנין, דעוד דרך לספור "חדש ראשון" הוא 

"חדש ניסן". ומעתה הוי זכר לשני הגאולות ביחד. ובזה מיושב מה שהק' אדברי 

"הכותב" ומנ"ח, היאך מבטלין בידים מנין שבתורה וי"ל דע"י ניסן הוא באמת 

 הזכרת שם הראשון. 

                                                
מניסן או דנימא דכיון  למנות דיןיש להסתפק אם איכא  (471)ע' גרי"פ עמ'  לשיטת הראשונים דקיימי כר"יו לג

 מניסן,אין שום קיום בזה. ו מוניןדלעולם הי
דבטל המצוה, ודלא כהר"י בן חביב שאין איסור אלא להחליף שמות  ומזה מוכח דלא כס' העקרים דס"ל לד

 החדשים. וגם לא כ' לשון איסור או מצוה, ומשמע מזה כהח"ס דהוי תוכחות מוסר.



 

 

 

 סו 'עמ -אספקלריא 

 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 יסוד מחלוקת פרעה עם משה בחינוך הנערים והטף

ַתי֗ה ֵאלָּ ֜י ַפְרעֹ ַ֨עְבדֵ  ַ֩וֹיֽאְמרו ת־ֹמשֶּ ַ֞ויוַש ש כו'. ְ֔למֹוקֵ  ֙נו֨ה לָּ ֥ה זֶּ ִ֨יְֽהיֶּ  ֙יו ַעד־מָּ ֽת־֤ב אֶּ ה ְואֶּ

ל־ַפְרעֹ  ַ֙אֲהֹרן ִרים֤ן ְלֽכו־נָּ ֗א כֵ ֣ה כו'. לֹ ֔אֶּ ת ה' כִ ְ֣וִעְבד ֙א ַהְגבָּ ים ֑ם ְמַבְקִש ֣ה ַאתֶּ ֖י ֹאתָּ ֥ו אֶּ

ש ֹאתָּ ַ֣וְיגָּ   יא(-)שמות י, ז י ַפְרֹעֽה֥ת ְפנֵ ֖ם ֵמאֵ ֔רֶּ

כת ארבה, לא א[ יש לשאול, הרי כאשר הזהירו משה ואהרן את פרעה על מ

התייחס וגירשם מלפניו, וא"כ כיצד אח"כ הצליחו עבדיו לשכנעו לקרוא למשה 

 ואהרן?

ב[ כיצד לאחר שהוחזרו ע"י עבדי פרעה מפני שמצרים אובדת, בכל זאת לבסוף 

 גירשם? 

ג[ כיצד אומר פרעה למשה "לכו נא הגברים כי אותה אתם מבקשים", הרי משה 

 ובזקננו וכו'?ביקש שכולם ילכו בנערנו 

 ביאור משא ומתן פרעה ועבדיו

ומה שנראה בזה, שהנה כאשר נדייק בפרשה, בתחילה באו משה ואהרן לפרעה 

וביקשו והתרו בו לשלח את בנ"י, ואם לא, יביאו מכת הארבה, ופרעה לא שת ליבו 

אליהם וגירשם מלפניו, אולם הפעם התערבו שריו ועבדיו של פרעה ואמרו לו 

 י אבדה מצרים", ומדוע יהיו לנו למוקש "שלח את האנשים"."הטרם תדע כ

וכנראה היה הסכמה ברורה בין פרעה לשריו ועבדיו, שאם כוונת בנ"י לברוח ולא 

לחזור, ודאי לא משתלם לשולחם בשביל הסבל הזה, כיון שהנזק הוא גדול מאוד 

ה להפסיד שישים ריבוא עבדים בחינם, ואם כוונתם ללכת לעבוד השם לשלוש

ימים ולחזור, ברור שכדאי לשולחם מאשר לסבול, ואף גם זאת השקפת עולמם של 

פרעה שריו ועבדיו שלעבוד את השם דבר זה שייך רק לגדולים ולא לקטנים. אולם 
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למרות זאת, היה ויכוח בין פרעה לעבדיו, האם כוונת בנ"י באמת ללכת להקריב 

 ולא לחזור. לפני ה' ולחזור, או כוונתם במרמה ללכת ולברוח 

"את ולזה השיבו לו עבדיו והדגישו, אדרבא בא ננסה אולי לא כדבריך ותשלח 

אנשים במקרא היינו החשובים שבהם כדי לעבוד ד', ותשאיר ערבון את  האנשים"

כל בניהם ונשותיהם ובודאי לא יברחו, ולכן השתכנע פרעה לנסות, ולזאת השיבו 

בתו שהוא מסכים לשלוח מי ומי את משה ואהרון לפרעה, וסתם דבריו בתשו

ההולכים, והוא כדי לבחון את כוונתם אם כהבנתו שכוונת בנ"י היא לברוח, או 

 באמת רק כוונתם לעבוד את השם ולחזור.

וכאשר השיב משה "בנערינו כו'", מזה הבינו פרעה שריו ועבדיו שכל כוונתם היא 

ש רש"י כיון שרצונכם לברוח, ולכן אמר לו פרעה "לא כן לכו נא הגברים", כמ"

לעבוד ולזבוח, אין זה שייך אלא לגברים כי אותה אתם מבקשים, היינו היות וכל 

בקשתכם בפה הייתה לעבוד את ד' ולזה אין צורך בנערים ונשים, ולכן כאשר לא 

הסכימו גירש אותם כיון שכבר הייתה הסכמה גם משרי ועבדי פרעה שכנראה 

 ד'. כוונת בנ"י לברוח ולא לעבוד את

 כנגד "מי יעלב בהר ה'" ו"מי יקום במקום קדשו" –מי ומי 

ויש להוסיף מש"כ בקומץ המנחה, ע"פ המדרש על מה שאמר פרעה "מי ומי 

ההולכים", שאמר להם פרעה "עתידין אתם לומר מי ומי", "מי יעלה בהר ד'", "ומי 

 יקום במקום קודשו נקי כפיים ובר לבב".

עבודת ד' הרי אתם בעצמכם אומרים מי מסוגל  וכוונת פרעה היתה, שלעניין

לעבוד ד', דווקא מי שהוא יכול לעמוד בהר השם והוא נקי כפיים ובר לבב וכיצד 

 רוצים אתם את הנערים טף ונשים, בודאי כל כוונתכם לברוח.

אולם השקפת משה רבנו היתה, שלפי דרכה של תורה אדרבה יש להקדים 

אין תיישים", ועיקר ערובת עם ישראל הוא הדור  בנערינו לזקננו "שאם אין גדיים

הצעיר. ובכדי שיגדלו ויתחנכו בדרכי התורה מעודם קטנים, מראה להם עבודת 

השם וקיום המצוות, ובזה שרואה מתחנך ונשרש הדבר בקרבו וממילא גודל בדרכי 
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התורה והיראה, אבל אם נחכה עד שיגדל כבר יהיה מאוחר לחנכו בדרכי התורה 

 וכרחים בעבודת ד' יחד עם הנוער הצעיר. ולכן מ

הראת לדעת, כי מחלוקת פרעה ועבדיו עם משה ואהרון בדרכי החינוך, 

שהשקפת פרעה שריו ועבדיו כהשקפת תרבות המערב, שאין עבודת השם שייכת 

לנשים ולקטנים, כי צריך לשחרר אותם לעשות כרצונם וכאשר יגדלו יעבדו את 

ון היא, שעבודת השם מתחילה דווקא בקטנים השם, אולם השקפת משה ואהר

שאם אין גדיים אין תיישים והדרך לחנך דווקא כאשר הילד עדיין קטן שמתרגל 

 והולך וגודל על אדני התורה והיראה.

 "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"

וכך מבואר במסכת כלה רבתי )ב, י(: בשעה שעמדו ישראל על הר סיני, אמר 

אתם מקבלים את התורה? אמרו לו הן, אמר להן הביאו להם הקב"ה לישראל, 

ערבים בדבר, אמרו הא מינוקינן, והיינו דכתיב מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, אמר 

להם הקדוש ברוך הוא, הרי אתם מערבים את בניכם, אם אתם משמרים את 

 התורה מוטב, ואם לאו הרי בניכם מערבין לי.

בערבות התינוקות כיון שכל יסוד הקיום  הראת לדעת, שהקב"ה הסכים אך ורק

של עם ישראל הוא תלוי בחינוך התינוקות של בית רבן, עד כדי כך שאפילו בקודש 

הקודשים השכינה נשמעת מבין הכרובים אשר על ארון העדות, ומהן הכרובים? 

ביארו חז"ל דמות תינוק ותינוקת, ללמדנו שעל הבל תינוקות של בית רבן עומד 

 ם יסוד הקיום וההמשך לעם ישראל!העולם כי ה
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מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, 

מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' 

 ג"כ, ועוד

 האם מכת הארבה הייתה גם ביום השבת

ֵבד ְמֹאד  ִים כָּ ץ ִמְצַרִים ַויַָּנח ְבֹכל ְגבול ִמְצרָּ רֶּ ל אֶּ ה ַעל כָּ ַאְרבֶּ יָּה ֵכןַוַיַעל הָּ יו ֹלא הָּ נָּ  ְלפָּ

יו ֹלא ִיְהיֶּה ֵכן. )י, יד( ֹמהו ְוַאֲחרָּ ה כָּ  ַאְרבֶּ

ב' במסורה, וינח בכל גבול מצרים, וינח ביום  –וכתב "בעל הטורים": "וינח" 

השביעי, מלמד שנח הארבה בשבת וכו', אפילו אם נח הארבה בכל הגבול, אעפ"כ 

 וינח ביום השביעי.

ון הפרשה" שיש להבין, מהו לשון קרא "וינח" גבי והעיר על זה בקובץ "עי

הארבה, הלא מניעת אכילה לא שייך ליחשב "מנוחה", כדכתבו התוס' )שבת דף 

קכ"ב ע"א ד"ה מעמיד, ועיין רש"י להלן כ"ג, י"ב(. בקרא "למען ינוח שורך 

וחמורך", שאינו מניחו מלתלוש ולאכול, כיון שמניעת אכילה אינה מנוחה, אלא 

 צער.

וד צריך ביאור מה טעם דוקא במכת ארבה מצינו שהייתה מנוחה למצרים מן ע

המכה ביום השבת, מה שלא מצינו בשאר המכות שהונח להם ביום זה מצרתם. 

]עיין במדרש לקח טוב )כאן( בדרכי חיותו של הארבה ושליחותו של הקב"ה, 

 ודו"ק[.

קכ"ב( שביאר -כ"אומצאתי בס"ד בקונטרס "אביטה נפלאות" )בראשית, עמודים ק

דהנה כל בעל חי כשהוא מזיק הרי זה דרך הילוכו או אכילתו, וממילא אין לו שום 

צער מכך, אלא אדרבה יש לו הנאה גדולה להזיק, ולכך כל מכות שהיו מעורבים 

בהם בעלי חיים לו היו שובתים בשבת היה לבעלי חיים צער מכך, משא"כ במכת 

היה אוכל מלבד את התבואה, גם את ארבה שמובא במדרש הגדול שהארבה 

בגדיהם תכשיטיהם, וכל חמודיהם, ואף את עיני המצריים היה אוכל, ואצל 

הארבה אכילה זו הייתה צער, שהרי אין זו דרך אכילתו הרגילה, ולכך הארבה נח 
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בשבת, כדי שלא להצטער בשבת )עכ"ד(, ולפי זה מיושבים ב' הקושיות הנ"ל 

 .מקובץ עיון הפרשה, ודו"ק

וראה זה חדש שמצאתי בקובץ "מוריה" )ניסן תשנ"ב( שהובא בשם הפנ"י שלא 

 רק הארבה נח בשבת, רק כל המכות נחו בשבת, עיי"ש.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז במ"ס משפטי 

 צדקך על חו"מ

 מהות הבקשה מפרעה ללכת לעבוד את ה'

ְך ִמְצ ו לֶּ ל מֶּ ֵאל אֶּ ה ְוִזְקֵני ִיְשרָּ אתָּ ַאתָּ ִעְבִרִיים ִנְקרָּ בָּ יו ה' ֱאֹלֵהי הָּ ם ֵאלָּ ה ַרִים ַוֲאַמְרתֶּ

ה ַלה' ֱאֹלֵהינו ר ְוִנְזְבחָּ ת יִָּמים ַבִםְדבָּ ְך ְשֹלשֶּ רֶּ ה מָּא דֶּ ה ֵנֲלכָּ ֵלינו ְוַעתָּ  יח( ,ג) עָּ

 הבקשה ללכת לעבוד את ה' היא אמיתית או הטעייה

שישלחם מכל וכל. הראשונים שואלים מדוע לא הורה הקב"ה למשה לבקש 

לו אמר שישלחם מכל ילפי שכתוב ושאלה אשה משכנתה. וא מתרץ הדר זקניםוב

לים להם כלי כסף וכלי זהב. אבל כשישמעו שיחזרו תוך ג' ימים ישאמוכל לא היו 

 . ולפי"ז נראה שהיה כאן הטעייה ולא חשבו באמת לחזור למצרים.ישאילום ברצון

אכן מפרש ש )במדבר לג ז( .ב על פי החירותוישעה"פ  יוסף בכור שורואולם ר' 

", שלא וישובו ויחנו לפני פי החירות" וב", וכתוישב" ובכתכמו שלאחוריהם שבו 

", דמשמע ואחר נשוב. דרך שלשת ימים נלךיהיו בדאים ושקרנים על שאמרו "

ועתה שבו אלא שפרעה יצא אליהם בחרבות שלופות ונכנסו מפניו בים, ונכנסו 

ו ונפטרו מתנאם, כי אל מי יקיימוהו מאחר שמתו אותם שהתנו אחריהם וטבע

 להם. ועוד שהם עצמם מנעום מלשוב.

והוא שפרעה חשב על דברי עמד בשאלה זו ואחז בדרך ממוצעת אבן עזרא גם ה

בר כזב, כי לא ימשה דרך שלשת ימים שילכו וישובו אל מצרים. וחלילה שהנביא ד

 ולא ח"ו שהטעו אותו ורימהו, עצמו הוא הטעה אתוא"כ  אמר לעולם נשוב.

. ואשר נראה לי שהיה זה )מדוע ביקש באופן זה( וחכמת השם נשגבה מדעתנו

לו ידעו שלא ישובו, יהאחד שיתנו להם כלי כסף וזהב. וא ,הדבר בעבור שני דברים

לו היו הולכים ברשותו, ישיטבע פרעה וחילו. כי א ,לא היו נותנים. והדבר השני

 דף אחריהם. ור)היה( שובו, לא ואין בלבו שי
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 משמעות נזבחה לה'

וכבר יפלא היאך הסכים דעת עליון גם מתקשה בשאלה הנ"ל  מעשי ה'בספר 

לשלוח דברים ע"י עבדו נאמן ביתו לומר שישלחם לעבוד ה', שהמובן שישובו, 

ואח"כ שילכו מכל וכל. אבל נתיישב הענין הזה עם התעוררות שנתעורר במה 

ת י, כו( ואנחנו לא נדע מה נעבוד, כי למה יאמר נביא ה' דברים שנאמר )שמו

כאלו, וכי הוא לא היה יודע מה שיעבוד, ומי הכריחו לומר דברים הללו, ועוד הלא 

נאמר )שם( כי ממנו נקח לעבוד. אבל נראה שמשה אדוננו כאשר אמר לפרעה 

, כדי שלא )שמות ה, ג( נלכה נא דרך שלשת ימים, שהמובן הוא שכוונתם לשוב

שוב ואח"כ הוא בורח ואין דעתו לשוב, לכך שייאמר פרעה משה בדאי הוא, אמר 

אנחנו נכנסים לעבודתו וכל הקדים לומר לו שאנחנו לו נדע מה נעבוד, כאילו אמר 

באופן שאם יאמר אלינו שלא נשוב אנחנו מחוייבים  אשר יאמר אלינו נעשה,

יעת ים סוף )שמות יד, יג( לא תוסיפו לעבודתו ולעשות רצונו, ולכך אמר משה בקר

לראותם, כלומר מעתה היא מצות ה' שלא נשוב, שכבר נתקיים מה שהקדמתי 

לומר לו שהעבודה תהיה כפי רצון ה' יתברך, ולכך הוקבעה מצוה בתורה מאתו 

יתברך שלא לשוב מצרים, כדי להפטר ממה שאמר משה )שמות ח, כג( דרך 

ו שהם נכנסים לעבודת השי"ת, ואם הוא יצוה שלשת ימים נלך, שאחרי שהודיע

 שלא ישובו הנה ודאי לא ישובו, לכן ציוה אותם.

 מדוע הוצרכו לבקשת רשות מפרעה

ידוע מהאריז"ל שעם ישראל היו במצרים כעובר במעי בהמה והדעת היתה 

בגלות וזה היה כח הכישוף ועבודת פרך שכלל לא חשבו שיכולים לסרב ולומר 

ע בכלל אנו חייבים לעבוד לך ולא טעמו טעם בן חורין, והאמת לפרעה בעצם מדו

שאינם צריכים כלל בקשת רשות והם חפשים לעצמם ללכת כרצונם אך שכל היו 

בגלות הדעת שכלל לא חשבו שיתכן כדבר הזה ולכן הוצרכו לפרוץ מוסכמה זו 

ר בדרך שנלכה דרך שלושת ימים ויטעמו טעם בן חורין ויצאו מגלות הדעת ולאח

מכן יתבוננו שכל העבודה התחילה בפה רך וכלל אינם משועבדים לפרעה ואי 

אפשר לעשות זאת בקיצוניות כשהם בלי דעת כלל ולכן אמר הקב"ה לעשות בדרך 

של מעט מעט וכך לעתיד לבוא תהיה הגאולה כאילת השחר שמפציעה והולכת, 

 ובבי"ם(ונזכה לכך בב"א. )עפ"י קונטרס חובת היהודי בעולמו לימי הש
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף, מח"ס 

 'לב הארי'

 ' במצרים?פדיון פטר חמורכיצד קיימו מצוות '

ה ַוֲעַרְפתוֹ  ה ְוִאם ֹלא ִתְפדֶּ ה ְבשֶּ ר ֲחֹמר ִתְפדֶּ טֶּ ל פֶּ  )יג, יג( ְוכָּ

את הולד הראשון של החמור בשה וליתן את  דותמצות פדיון פטר חמור היא לפ

השה לכהן, וז"ל הרמב"ם )פי"ב מביכורים ה"א(: "מצות עשה לפדות כל אדם 

מישראל פטר חמור בשה, ואם לא רצה לפדותו, מצות עשה לעורפו". ובהלכה ב' 

ולכאורה  כתב הרמב"ם: "השה שפודין בו נותנו לכהן שנאמר כל פטר רחם וגו'".

 ,פדיה' של החמור בשה'א. מצות  :חלקים נפרדים יש שנימב"ם שמבואר בדברי הר

 נתינה' של השה לכהן.'ב. מצות 

אמנם בחינוך )מצוה ת"ב( כתב: "מצות פדיון פטר חמור, לפדות ולד חמור זכר 

וענינה הוא, שלוקח הישראל שנולד ראשון, שנאמר וכל פטר חמור תפדה בשה, 

]שהוא להשי"ת כמוש"כ למעלה, והוא  שה אחד ונתנו לכהן בפדיון בכור החמור

מבואר בדברי החינוך שיש  נתנו לכהן, ולפיכך פודהו הישראל ממנו[". רוך הואב

פרטים, הפדיה  שנירק חלק אחד במצות הפדיון, והוא 'הפדיון', ואף שמורכב מ

 בשה והנתינה לכהן, לדבר אחד חשיבי.

מצרים, וכפי שמבואר כבר ב 'פדיון פטר חמור'צטוו במצות הוהנה בני ישראל 

ין לא התקדשו הכהנים ולא ניתנו להם המתנות כהונה, יאז עד ריבפרשתנו, וה

 לא היה להם כהן לתת לו את השה. ריכיצד קיימו מצוה זו, וה ש לעייןוא"כ י

חלקים, י"ל שעשו רק את  שניובשלמא לשיטת הרמב"ם שהמצוה מתקיימת ב

הפטר חמור, ושמרוהו אצלם בלי  החלק הראשון, שהפרישו את השה ופדו בו את

ליתנו לכהן, וקיימו בכך את המצוה. אבל לשיטת החינוך שקיום המצוה היא רק 

החלקים, וגם נותן את השה לכהן, צ"ב כיצד קיימו את  שניכאשר הוא עושה את 

 המצוה במצרים. 

שלא היו פודים, אלא  . ועוד יש לומרויתכן שהיו נותנים את הפדיון לבכורות

 .עורפים את החמור, וכפי שנאמר: "אם לא תפדה וערפתו"
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 זמן הגאולה

ֲחטו ֹאתֹו כֹ  ש ַהזֶּה ְושָּ ר יֹום ַלֹחדֶּ שָּ ה עָּ עָּ ת ַעד ַאְרבָּ רֶּ ם ְלִמְשמֶּ כֶּ יָּה לָּ ל ְקַהל ֲעַדת ְוהָּ

ֵאל ִים ִיְשרָּ ַעְרבָּ  )יב, ו(  ֵבין הָּ

וברש"י הביא לדברי המדרש שהקשה מדוע רק בקרבן פסח שהוקרב במצרים 

נצטוו ישראל לבדקו ממום ד' ימים קודם שחיטתו, מה שלא מצינו בפסח דורות. 

ותירץ שכיון שלא היו ביד ישראל זכויות להיגאל אלא שתי מצוות בלבד פסח 

תיהם כדי שיגאלו ממצרים, לפיכך הטריחם ומילה, רצה הקב"ה להרבות זכויו

 במצות הפסח, שכל אחד ואחד יתעסק בעצמו ארבעה ימים בביקורו ממומים.

 לשם מה נצרכו ישראל לזכויות

ויש להבין, שהרי בברית בין הבתרים כאשר הודיע הקב"ה לאברהם על גלות 

את זמן  מצרים "ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם", הוסיף הקב"ה וקצב

השעבוד "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" וכיון שכך, קשה ממה נפשך, אם 

הגיע זמן הגאולה, צריכים עם ישראל להיגאל אף ללא זכות המצוות, ואם טרם 

 הגיע הזמן, מה יעזרו הזכויות של קיום המצוות, והלא טרם נשלמה גזירת הגלות.

 חוסר בהירות בזמן הגאולה

עוד יש להעיר, שכאשר נתבונן בשנות שעבוד מצרים, נמצא בהם זמנים שונים, 

בברית בית הבתרים נאמר "כי גר יהיה זרעך וגו' ארבע מאות שנה", ואילו בפועל 

היו בני ישראל במצרים מאתים ועשר שנה )רש"י יב מ(, ועיקר השעבוד היה 

התורה "ומושב בני שמונים ושש שנה )תנחומא ז(, ובפרשתינו )יב מ( כותבת 

ישראל, אשר ישבו במצרים, שלושים שנה וארבע מאות שנה". וביאר בזה רש"י 

שמברית בית הבתרים עברו ארבע מאות ושלושים שנה, ואילו מלידת יצחק עברו 

ארבע מאות שנה, ותחילת הגזירה היא מלידת יצחק כפי שנאמר בברית בית 

כתבה התורה "ואת מושב בני ישראל הבתרים "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך", ומה ש
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וגו' ארבע מאות ושלושים שנה" אין הכונה לישיבתם בארץ מצרים אלא לכלל 

הישיבות שישבו אבותינו בארץ לא להם מאז ברית בין הבתרים. ויש להבין מדוע 

 –כותבת התורה את זמן השעבוד בלשונות שיש לדוחקם ולפרשם על מנת ליישבם 

קנים שתירגמו את התורה ליוונית עבור תלמי המלך שינו וכפי ששבעים ושניים הז

בכתובים על מנת שלא יראה הדבר כשקר )מגילה ט א( וחלק מבני שבט אפרים 

ולא כתבה זאת התורה באופן ברור מבלי לתת  –טעו בחישוב הקץ )סנהדרין צב א( 

 מקום לטעות.

אל שיגאלו יב א( מבואר שבדברי הכתוב שהתבשרו ישר –ובגמרא )מגילה יא ב 

"כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם" )ירמיה כט י(  -לאחר גלות בבל 

טעו כמה וכמה אישים. בלשאצר חישבם מתחילת מלכות נבוכדנצאר וטעה, 

אחשוורוש חישבם מגלות יהויכין וטעה, ומוסיפה הגמרא שאף דניאל מתחילה 

פסוקים באופן שניתן טעה בחישוב שנים אלו, ואף כאן יש להבין מדוע נכתבו ה

 מקום לטעות בהם, ולא באופן מחוור יותר.

 זמנים רבים יש לגאולה

וביארו רבותינו, שהקב"ה קבע זמנים רבים לגאולה, אלא שהדבר תלוי 

בזכויותיהם של ישראל שאם יעשו תשובה מיד יגאלו ]מלבד הקץ האחרון שיגאלו 

נכתבו בלשון סתומה  אף בלא תשובה[ ולפיכך כל הכתובים העוסקים בזמן הקץ

המשתמעת לכמה פנים לפי שבאמת בכל אחד ואחד מהזמנים הרמוזים שם 

יכולים ישראל להיגאל. ובכך מתבאר הפסוק )ישעיה ס כב( "אני ה' בעתה 

אחישנה" ובפשוטו הפסוק סותר עצמו, שהרי אם הגאולה תהיה "בעתה" במועד 

חיש את הגאולה טרם קבוע היאך שייך שתהיה "אחישנה" שמשמע שה' ימהר וי

זמנה )יעויין סנהדרין צח א(, ולמתבאר, כך הוא פירוש הכתוב, שהרבה זמנים יש 

לגאולה והקב"ה מחיש את הגאולה שמבין זמנים אלו תהיה בעת המקודמת עד 

 כמה שאפשר.
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 הזכויות נצרכו להקדים בין הזמנים השונים

מדוע נצרכו ישראל להרבות בזכויות עבור הגאולה והרי  –ובכך שתי הקושיות 

כיון שהגיע זמנה צריכים ישראל להיגאל אף ללא זכויות, וכן מדוע זמן הגאולה לא 

מתיישבות הקושיות זו בזו. שבדוקא לא נכתבה הגאולה  –נכתב באופן ברור יותר 

ראל באופן חד משמעי לפי שזמנים שונים יש לגאולה, ומטעם זה הוצרכו יש

 להרבות בזכויות כדי שהקב"ה יחשב את הקץ כך שיצאו ישראל מוקדם יותר.

ובס' שם משמואל )ויקרא פסח( דייק כדברים אלו מדברי רש"י על הכתוב )שיר 

השירים ב ח( "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" ופירש 

שנאמרו בין הבתרים  רש"י "נואש הייתי אומרת לגאולה עד תום ארבע מאות שנה,

 –לפני הקץ כמדלג על ההרים וגו' כי הנה הסתיו עבר  –וגו'. קול דודי הנה זה בא 

אלו ארבע מאות שנה דלגתים למנותם משנולד יצחק", ומהלשון שדודי בא "לפני 

הקץ" וגם "דלגתים למנותם", משמע, שמתחילה עם ישראל היו צריכים 

הקב"ה דילג למנותם מלידת יצחק, להשתעבד ארבע מאות שנה שלמות אלא ש

 ולשם הקדמת גאולה זו הוצרכו עם ישראל להרבות זכויותיהם.
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נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת 

אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי  –יוסף 

 זצ"ל

 ויגרש אותם מאת פני פרעה

ם ֵמֵאת ְפֵני ַפְרֹעֽה ש ֹאתָּ רֶּ  )י, יא( ַוְיגָּ

של אדם, שאם רואה שהוא עומד להשתכנע שדרכו נלוזה הוא מעדיף כך טבעו 

 .באי צדקת דרכו את אלו שעשויים להצליח לשכנעואו להרחיק ולגרש,  ,להשתיק

ולהלן ויאמר פרעה למשה אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני תמות, ויאמר 

חד אביא משה כן דברת לא אוסיף עוד ראות פניך. ויאמר ד' אל משה עוד נגע א

על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה. וירדו כל עבדיך אלי וישתחוו לי 

לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא מעם פרעה בחרי אף, 

 ע"כ.

ולכאורה כיצד יכול היה משה רבינו לומר כן דיברת לא אוסיף עוד ראות פניך, 

יש לפרש שמשה רבינו הבין שהנהגת הלא יתכן שהקב"ה ישלחנו שוב לפרעה. ו

דכל זמן שהיתה תקוה שפרעה ישתכנע הקב"ה כביכול נתן לו זמן, הקב"ה היא, 

אבל מעת שאמר אל תוסף ראות פני, אומר משה רבינו, כלו כל הקיצין ועתה 

 ובאמת רואים שכך הוה, והבן.  הדרך היחידה היא מכת בכורות.

ה להביא את פרעה להכרה מה זה ובאמת הנקודה הנפלאה בזה, שהקב"ה רוצ

כי הוא בגאותו חושב שכאילו העבודה היא חס ושלום בשביל הקב"ה,  עבודת ד',

בזמן שההיפך הוא הנכון, כי מעלת האדם השלם היא להיות עבד נאמן, ומילדות 

פרעה לא דייקא. אבל לנו צריך לחנכו בעבודה, ובנערינו ובזקינינו נלך, כי חג ד' 

, וגם אז רואים שהוא מדיעד שנגבה ממנו מחיר גבוה לבכך כיר להכלל מוכן היה 

 .במרדנותו כדרכם של רשעים המשיך

שהכל הוא בשביל כלל ישראל, שאנחנו נבין מה זה עבודת ד'. ובאמת עוד יתכן ו

כלל ישראל לא יכול לצאת ממצרים בלי להתחיל עבודה של קרבנות. דם פסח ודם 
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ו להבנה הנכונה מהו יסוד עבודת ד', וזהו ענין מילה. אבל זה לא הספיק עד שהגיע

ו בו וכל שאר ההלכות המיוחדות, ושכל רההתרוממות, ולזה ירמזון עצם לא תשב

ולרשע נאמר בעבור  ,. ולולא זאת אין אפשרות לצאתנהאחד מבני הבית יהי' נימ

בצאתי ממצרים אילו הי' שם לא הי' נגאל, כי הרשע שואל שלא  ליזה עשה ד' 

 כענין, מה העבודה זאת לכם.

יציאת מצרים עלינו להתבונן ביסוד זה, שאנו יום ויום וכאשר אנו זוכרים בכל 

צריכים את העבודה ולא להיפך. ואשר כל הלהיות לכם לאלקים הוא למענינו. 

 ונזכה לגאולה שלימה.
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ב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון נפש חפיצה / הר

 'איש עם ביאורים והערות

אכילת בשר קרבן הפסח והקטרת אימוריו כשזרק דמו שלא 

 במקומו

ְכלו ת ְואָּ ר אֶּ שָּ ה ַהבָּ  )יב, ח(. ֹיאְכֻלהו ְמֹרִרים ַעל וַמצֹות ֵאש ְצִלי ַהזֶּה ַבַלְילָּ

 מהו דין פסח שזרק דמו שלא במקומו

הוא במחלוקת  להדין זריקה שלא במקומהשבסוגיית הגמ' זבחים כו ע"ב מבואר 

אמוראים. שיטת שמואל דזריקה של"ב שמה זריקה והקרבן כשר, ושיטת ר' יוחנן 

גם לדעת שמואל, אף דנרצה הקרבן, אין שדלא הווי זריקה. עוד מבואר בסוגיא 

 זריקה של"ב מתרת הבשר באכילה, יעו"ש. 

והסתפקו  ,לולא בא אלא לאכילתו ואם אין לו אוכלין ה"ה פסולוהנה קרבן פסח 

רבותינו מה דין פסח שזרק דמו שלא במקומו, האם מתוך שלא ניתר הבשר 

באכילה ממילא נפסל הקרבן ולא הועילה הזריקה, או שכיון שהזריקה מרצה את 

 הקרבן, מה שלבסוף לא יוכל לאכול אינו חסרון והקרבן כשר. 

וכן דן בחשק  ,ק"א נקט בפשיטות דפסח בזריקה של"ב פסולבמקד"ד ס' ל"ג ס

יעויין בשו"ת צ"פ מהדו"ת )עמ' ומאידך,  .לזבאו"ש, וכעי"ז שלמה בהגהות בסוגיא

. עוד יעויין ( שדן דלכו"ע בפסח שעיקרו לאכילה זריקה של"ב כמקומה דמי116

בעינן  בחזו"א )זבחים ס"ז סק"א( שכתב דכיון שמדין הזריקה היא כשירה ומאידך

בפסח שיהיה ראוי לאכילה, הרי שמוכח מכאן דשאני פסח מיתר הקרבנות ואף 

 בשרו ניתר באכילה אפ' שנזרק דמו שלא במקומו, והוא חידוש. 

                                                
 כגון שזרק דם חטאת הבמה למטה מחוט הסיקרא או ביתר הקרבנות זרקם למעלה, או שזרק על הכבש וכל כה"ג.  לה
נעשו בדחיית טומאה בציבור אין אוכלים בשרם, פסח שבא בטומאה נאכל, וכעין הא דאף דכל הקרבנות ש לו

 . שמעיקרו לא בא אלא לאכילה )פסחים עו ע"ב(
דקדק כן מלשון התוספתא )בספר ציין לפ' תמיד נשחט, ולכא' הכוונה לפ"ד ה"ט( דפסח שלא  .)פסוהמ"ק פ"ב ה"י( לז

דזשל"ב. עוד הביא לדקדק בשם חתנו מהא דאיתא פסול. ולמד האו"ש דהוא מחסרון  -שפך דמו כנגד היסוד 

במתני' בפסחים "ונאכל שם מן הפסחים וכו' אשר יגיע דמם אל קיר מזבחך" דזה קיר התחתון כדאמר בזבחים ס"ו 

ע"ב. ובדברי האו"ש לכא' יש להעיר, דכך היא הלשון בתוספתא בקרבנות פ"ו ה"וא: "הבכור והמעשר והפסח שופכן 

הרי אלו פסולין". ואם כדקדוק האו"ש דהפסול הוא מפני זשל"ב  -סוד. שפכן שלא כנגד היסוד שפיכה אחת כנגד הי

 כיצד נפרש דין הבכור והמעשר.
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 אימורי קרבנות אם נקטרים, ואימורי הפסח 

ובהמשך הדברים דן החזון איש שבכל הקרבנות, כפי שבשר הקרבן לא ניתר 

, כן הוא גם דין האימורים שאינם נקטרים ע"ג באכילה בזריקה שלא במקומה

ובאו"ש )פ"ב מפסוהמ"ק ה"י( ובשפ"א )בסוגיין( גרי"ז הכן המזבח בכה"ג, וכן סבר 

 )קדשים סי"ב(. )כז ע"ב( ובליקוטי הלכות בסוגיין, ובמשנת ר' אהרן 

והסתפקתי מה הדין לפ"ז באימורי הפסח, היינו לפי שיטת החזון איש שבשר 

הפסח ניתר בזריקה שלא במקומה ודלא כיתר הקרבות, א"כ נמצא שהזריקה כפי 

שהיא מועלת בפסח בכל גווני, ושוב תתיר הזריקה גם את הקטרת האימורים, או"ד 

 . שלא שמענו חידוש זה אלא בבשר ודי לנו בזה במקום חידושו

והיה נ' לומר שלא יוקטרו האימורים אבל מטעמא אחרינא, דהנה בדעת החזו"א 

באמת יש להבין מה השתנתה זריקת דם הפסח מיתר הזריקות שזה נראה לכא' 

כתמוה, והיה נ' לפרש שאין החילוק בזריקה עצמה אלא בדין ריצוי הקרבן, דהנה 

המזבח שבה, ויעויין  חילקו רבותינו בין שם העבודה שבזריקה לבין שם אכילת

)לו רן אורה בס' בית ישי ס' קי"ד עמ' תמא( הביא דברי הקבדברי מו"ר שליט"א )

ליכא שם אכילת אין חיסרון בשם העבודה שבזריקה אלא דע"ב( דבזריקה של"ב 

, דכל ששינה מקום האכילה, שוב איבד שמה. ולפ"ז הא דזריקה של"ב אינה לחמזבח

חסרון שם העבודה שבה )שאז בסברא פשוטה  מתרת הבשר באכילה, אינו משום

ראוי היה שייפסל הקרבן( אלא הגדר הוא דכל שנחסר בשם אכילת המזבח, 

דשאני נמתקו דברי החזו"א, מיחסרא בהיתר האדם לאכול ג"כ. ולפי דברים אלו 

בכל הקרבנות היתר שהיתר האכילה בפסח מהיתר האכילה שבכל הקרבנות, 

כלומר שלאחר שאכל המזבח יכול האדם  שבזריקה האכילה נובע מאכילת המזבח

לאכול את הבשר ולכן בזריקה שלא במקומה דליכא אכילת מזבח ג"כ ליכא 

וכיון שבדין  היתר הבשר באכילה הוא חלק מריצוי הקרבן , אבל בפסחאכילת אדם

 הריצוי לא נחסר דבר, ממילא ניתר הבשר האכילה. 

הקטרת האימורים תלויה )גם בפסח( וממילא לפ"ז אימורי הפסח לא יוקטרו, ש

 בדין אכילת מזבח וזה ליכא, ודו"ק. 

                                                
 כלומר שמשעה שלא זרק הדם במקום לא נחשב שהגיע הדם למזבח אפ' שעבודת הזריקה נעשתה כדבעי.  לח
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ענין בהלכה / הרב ראובן אליאך, מג"ש בביהמ"ד 

 ברית יצחק )מודיעין עילית(

 שיעורי כזית מצה לחולה בליל הסדר

ה עָּ ר ְבַאְרבָּ שָּ ש יֹום עָּ ב ַלֹחדֶּ רֶּ עֶּ  ַמֹצת )יב, יח( ֹתאְכלו בָּ

ראובן עבר בחודש אדר ניתוח  -שאלה בבית ההוראה לפני כמה שנים נשאלה 

הנקרא "קיצור מעיים", ואינו יכול לאכול כמויות גדולות ברציפות ונפשו בשאלתו 

 כיצד יוכל לקיים בשלימות מצוות "כזית מצה בליל הסדר".

הנה בליל הסדר יש מצוות עשה דאורייתא לאכול כזית מצה, וחז"ל תיקנו  .א

זכר לפסח  -זכר למקדש כהלל, ואחד לאפיקומן  –כזיתים אחד לכורך  2לאכול עוד 

הנאכל על השובע, ]וי"א )רש"י ורשב"ם( שאפיקומן הוא עיקר מצוות אכילת מצה, 

וא"כ מעיקר הדין צריך [. שנאכלת באחרונה עם ק"פ )עי' שעה"צ סי' תעז' ס"ק ד'(

 כזיתים אחד לאכילת מצה, אחד לכורך, ואחד לאפיקומן.  3לאכול 

בסימן תע"ה ס"א כתב וז"ל "ויקח המצות כסדר שהניחם,  השו"ע והנה .ב

הפרוסה בין שתי השלימות, ויאחזם בידו ויברך המוציא ועל אכילת מצה, ואחר 

, ויטבלם במלח. ויאכלם מהשלימה העליונה ומהפרוסה, משתיהן ביחדכך יבצע 

וביאר המ"ב ]בס"ק ט'[ שכיון שי"א שאכילת מצה  כזית מכל אחד"בהסיבה ביחד 

כזיתים, וכתב שם  2היא מהמצה השלימה וי"א שהיא מהפרוסה לכן צריך לאכול 

המ"ב ]בס"ק י"א[ שבדיעבד אם אכל אחד יצא. ]ולפי"ז מי שאינו בוצע על מצות 

מצות, לכאו' אי"צ שני כזיתים וכ"כ האורל"צ שלימות אלא אוכל כזית משאר ה

 )ח"ג פט"ו יב' בהערה, והביא שכן משמע מהגרעק"א בסימן קס"ז א'([,

והביה"ל ד"ה "כזית" תמה על השו"ע דלכאו' סגי בכזית אחד ונשאר בצ"ע,  .ג

]בשם הגרח"ק שליט"א, הלכות חג בחג וכן החזו"א סבר שאי"צ לאכול שני כזיתים 

ש טעם נוסף לאכול ב' כזיתים ]קטנים שהם כזית א' לדעת עמ' שטז'[. אלא שי

 החזו"א[ והוא עפ"ד הצל"ח והחזו"א וכדיבואר להלן.
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כתב המ"ב בסימן תע"ז ס"ק א' "ולכתחילה טוב שיקח  ולגבי אכילת אפיקומן .ד

זיתים אחד זכר לפסח ואחד זכר למצה הנאכלת עמו", ]אולם הגר"א נהג לאכול  2

שליט"א בהחב"ח פט"ז ה"ד( והביא שם בהערות דברי רק כזית אחד, )הגרממ"ק 

המהרי"ל שצריך לאכול אפיקומן בשיעור כביצה, משום דפסח נאכל על השובע 

כזיתים )לדעת  2ושיעור שביעה בכביצה, ולפי"ז מטעם אחר יש לאכול לאפיקומן 

 התוס' שכזית חצי ביצה([.

 5לילה זה העולה דלכתחילה הבוצע על השלימה והפרוסה צריך לאכול ב .ה

: אפיקומן זכר למצה 5: אפיקומן זכר לפסח, 4: כורך, 3: מצה, 2: מוציא, 1 כזיתים

 הנאכלת עם הפסח, ובדיעבד ראה להלן.

 מספר כזיתים בליל הסדר בדיעבד

א' במצה וא' בכורך וא' באפיקומן, ומי  כזיתים, 3ובדיעבד אפשר לאכול  .ו

כזית של מצה, וכזית של  כזיתים 2לאכול לפחות כזיתים יש לו  3שלא יכול לאכול 

 אפיקומן, שהרי כורך הוא ודאי דרבנן, כ"כ המ"ב ]בסימן תפ"ב סק"ו[, 

 -ומי שיש לו רק כזית אחד וכן חולה או זקן שיכולים לאכול רק כזית אחד  .ז

מברך על אכילת מרור  כתב השו"ע שם וז"ל "מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית,

ואוכל ה שאינה משומרת, מברך על אכילת מצה ואוכל, וכשגומר סעודתו ממצ

אותו כזית, ואינו טועם אחריו כלום" עכ"ל שהרי אם יאכלנו בתחילה לא יוכל 

 לאכול אחריו ]כן ביאר שם במ"ב[

 חולה או זקן שאינו יכול לאכול

וכתב שם המ"ב )ס"ק ו'( "וחולה שאינו יכול לאכול רק כזית או מי שאין לו  .ח

תבשילו בלא המוציא ואחר סעודתו יברך המוציא ועל  שום מצה רק כזית יאכל

אכילת מצה ויאכל אותו כזית" שהרי אם יאכלנו בתחילה לא יוכל לאכול אחריו, 

 א"כ ה"ה בנידן דידן יאכלנו אחר המרור.

וכן שמעתי מהר"ש וינטרוב שליט"א בענין אדם שעשה ניתוח כנ"ל ויכול  .ט

כנ"ל שיש לו לקיים  ושאר דברים,יאכלנו אחר המרור לאכול רק כזית מצה אחד 
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את הדין שאסור לטעום אחריו כלום, ]ולכאו' אם אינו אוכל שום דבר חוץ ממרור 

ומצה, לכאו' היה לו לנהוג כסדר אלא שא"כ אכילת מרור תהיה לאחר אכילת 

המצה ולכן יש לו לנהוג כנ"ל שמברך על המרור ואח"כ על המצה, ואינו טועם 

דלכאו' יכול לאכול לפני המרור קצת מצה ואח"כ אחריה כלום: ועוד צ"ע 

 באפיקומן יאכל שיעור גדול, אולם לכאו' אין צורך בזה[.

מכל הנ"ל עולה ]כל שלא מסתכן באכילתו[, שצריך לאמוד עצמו אם יכול  .י

כזיתים או כזית אחד, ואם יכול לאכול שנים יאכל כנ"ל בתחילת הסעודה  2לאכול 

 יכול לאכול רק כזית אחד יאכלנו בסוף הסעודה.  ובסוף הסעודה מה שיוכל, ואם

לא יחלק אותם גרם מצה, לפי הנ"ל  20אולם אם יכול לאכול לדוגמא: רק  .יא

 20, אלא יאכל את כל ה גרם בסופה 10-גרם בתחילת הסעודה ו 10לשניים, ויאכל 

גרם בפעם אחת לחוש לשיטות המחמירות הנ"ל, שהרי רק כזית אחד חייב 

 ל בלילה זה.מדאורייתא לאכו

 ולענין ברכה

אלא שמי שעושה כנ"ל ]ואוכל כזית אחד לאחר מרור[, ואוכל לכזית פחות  .יב

[ לפי 14.8סמ"ק, שהוא במשקל )למדידה האמצעית(  27-גרם ]והוא פחות מ 15 -מ

לא סמ"ק א"כ גם כאן  27-המנהג המקובל שאין מברכים ברכה אחרונה על פחות מ

והעצה לזה שיוציאו אותו בברכת על אכילת מצה,  יוכל לברך "על אכילת מצה",

אבל כיוון שהוא אוכל המרור לפני כן צריך לאכול את המרור לפני המסובים, אלא 

שאח"כ במשך השולחן עורך לא יוכל לטעום שום דבר כדי לשמר טעם מצה בפיו 

 כדין האוכל אחר אפיקומן, וצ"ע, וצריך לשאול חכם בזה.
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ה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין פניני הלכה / הרב שלמ

 תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד

 סוף זמן אמירת קידוש לבנה

ה )יב, נָּ ְדֵשי ַהחָּ ם ְלחָּ כֶּ ִשים ִראשֹון הוא לָּ ם ֹראש ֳחדָּ כֶּ ש ַהזֶּה לָּ  ב( ַהֹחדֶּ

בגמ' סנהדרין )מב.( איתא וא"ר אחא בר חנינא א"ר אסי אמר רבי יוחנן כל 

כאילו מקבל פני שכינה, כתיב הכא החדש הזה וכתיב התם זה המברך על החודש 

 אלי ואנווהו וכו' אמר אביי הלכך נימרינהו מעומד.

חשיבות רבה מצינו בעניין אמירת ברכת החודש, נאמרו בברכה זו דינים מיוחדים 

כגו' אמירתה תחת כיפת השמים, מעומד וכו' מחמת חשיבות הברכה, וכמו 

טרא הוו מכתפי אהדדי ומברכי, וביאר האור זרוע )הל' דאיתא שם דמרימר ומר זו

ר"ח סי' תנ"ו( שהיו עבדיהם נושאים אותם על כתפיהם מרוב שמחה. כן הוא 

במנורת המאור )פ"ב תפלה הל' ר"ח( שהיו נסמכים ידו של זה על כתיפיו של זה 

ואיפכא דרך חשיבות, להקביל פני שכינה דרך כבוד. עוד ביאר בתורה תמימה 

ן ההשתוות לקבלת פני שכינה, משום דעניין חידוש הלבנה מורה על הנהגת עניי

ה' את העולם, והמברך על החודש הוי כמעיד בגלוי על הנהגתו ית' את העולם 

 ורואה בכבודו, וגם עה"פ זה אלי ואנווהו דרשו שראו את כבודו על הים בגלוי.

ן אינם זוכים במהרש"א )שם ח"א ד"ה כאי'( כתב בשם ריב"ם שישראל בגלות

לראות פני שכינה, וחידוש הלבנה הוא סימן לישראל שהם עתידים להתחדש 

כמותה לפאר ליוצרם בקיבול פני שכינה, הלכך כשמברכים על החודש בזמנו סימן 

 .לטהוא שאנו עתידים להתחדש כמותה והרי אנו כמקבלים פני שכינה

 .נביא כאן בקיצור עיקרי הדין עד אימתי מברכים על הלבנה

בגמ' )שם מא:( אמר רב אחא בר"ח אמר ר"א אמר ר' יוחנן עד כמה מברכין על 

החודש, עד שתתמלא פגימתה, וכמה אמר ר"י בר אידי אמר ר' יהודה עד שבעה, 

נהרדעי אמרי עד ששה עשר. ותרוויהו כר' יוחנן סבירא להו. ביאור הדברים דר' 

                                                
 הרא"ש כאן, וביעב"ץ כאן, ועוד.עוד ביאורים רבים נאמרו בזה, יעויין בפלפולא חריפתא על  לט
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עין הקשת שתהא כל פגימת יהודה סבר דהא דאמר ר' יוחנן מלוי פגימתה היינו כ

הקשת מלאה עד היתר, היינו חצי עיגול, עד שנתמתחו שני הקצוות במילואם, 

וחצי עיגול יש בסוף ז'. ונהרדעי סברי מילוי פגימה היינו שתהיה עגולה לגמרי וזהו 

 .משכתוב בגמ' כי נפיא כעין נפה שהיא עגולה לחלוטין

ובתר הכי לא שייך למימר מחדש  פסק הרא"ש )פ"ה סי' א'( כנהרדעי דרבים הם,

חדשים משום שכבר נושנת היא. כן פסק הטור והשו"ע )או"ח סי' תכ"ו ס"ג( 

שמברכים עד יום ט"ז ולא ט"ז בכלל, ומונין אותן משעת המולד ולא מיום קביעות 

 .מאהחודש

בשו"ת מהרי"ל )סי' י"ט הובא בב"י כאן( סבר דאי כר' יוחנן שמברכים עד 

א"כ במילוי תליא מילתא, ולאו דווקא ט"ו או ט"ז אלא חצי שתתמלא פגימתה, 

 מכ"ט י"ב תשצ"ג ]שהם י"ד ימים י"ח שעות ושצ"ו חלקים[ וכן פסק הרמ"א.

הנה אופן ספירה זו דהמהרי"ל הינה לחומרא ולא לקולא ]יעויין בפרמ"ג )א"א 

סקי"ב( שדן בזה[ היינו שרק עד זמן זה מותר לברך. הכי משמע מלשון הטור 

חולק על שיטה זו וכתב שסופרים הט"ז יום מ'שעת המולד' ]ולא מיום המולד ה

כדכתב השו"ע[ ז"א שמונים מעת לעת משעת המולד. א"כ לשיטת מהרי"ל, אם 

חל המולד במוצ"ש ב' או ג' שעות בלילה אסור לקדשה כעבור שבועיים בתחילת 

מכ"ט י"ב  ליל שני, אע"פ שלא מלאו ט"ו ימים מלאים, משום שכבר עבר חצי

תשצ"ג. אולם דעת היעב"ץ בספרו מור וקציעה, שרשאי לברך עד ט"ו מעת לעת 

 וכן נראה ממשמעות דברי המשנ"ב.

                                                
וביאר בכלבו )סי' מ"ג( דלכתחילה מברכים עד ז', ואם איחר יברך עד ט"ז, והטעם כי חמה עומדת כנגד הלבנה  מ

בט"ו בחודש ולכן זיו הלבנה בחזקו עומד על מילואה, כי חמה במערב ולבנה במזרח ורב המקום ביניהם, ולכן 

מה שתתקרב הלבנה אחר חצי החודש לכיוון החמה הרי שיתכסה אורה, מברכים עד שתתמלא פגימתה, כי כל 

 ואנו מברכים על התוספת ולא על חסרון.
והכי נהגינן למנות מהמולד, אמנם בספר נוצר חסד )אבות פ"ד מ"ה( סבר שמחשבים מיום ר"ח, שכך מוכח לשון  מא

שר"י בשם ר"א ממיץ. ואם תיקשי הלא אז הראשונים שלא הזכירו בדבריהם ענין ה"מולד", וכן מוכח בדברי הגה' א

הלבנה כבר בחסרונה, ז"א, חדא שאין אנו מברכים על הלבנה המוחשית לנו, וקבלה מיד רב חמא גאון ורב שרירא 

ורב האי שאין הלבנה העליונה נפגמת אלא כעוברים ט"ז יום מר"ח, ותו, דגם הלבנה הנראית לנו אין ניכר פגימתה 

 אלא כשעוברים ט"ז. 

כתב בבני יששכר )מאמר קידוש החודש אות י"ג( וז"ל "ולולי דמסתפינא מרבותי הייתי אומר דגם זמן ברכת  כן

הלבנה בחידושה תלוי בקביעות ר"ח שלנו, ורשאין לברך עליו עד חציו של חודש עפ"י קביעותינו, הן מלא הן חסר, 

 אבל מסתפינא לפסוק כן להלכה מה שלא פסקו הראשונים והאחרונים".
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בספרי הפוסקים משתמע שיש להחמיר כשיטת רמ"א אלא שיש לדון במספר 

 אופנים אין לנהוג בהם.

אם לא קידש עד שעבר זמן זה אך לא נשלמו ט"ו ימים מעת לעת, כתב  .א

שלמה )הכא( חידוש דין, דבכה"ג הוי ס"ס ואין לברך, אך כיון שהוא שעת בחכמת 

הדחק ויש כאן חיבוב מצוה, יש לאחד מהקהל לברך בשם ומלכות ויכוין להוציא 

הרבים והם יכוונו לצאת בברכתו, והקהל יברך בלא שו"מ "דלמה יעשו כולם ספק 

פק זה". וטעמו עמו, ברכה לבטלה, יעשה א' מהם ברכה לבטלה ולא יכנסו כולם בס

משום שהמברך מכוין לשם מצוה ואף דהוי בעבירה, מ"מ במצוה דרבים לא 

חיישינן למצוה הבאה בעבירה, יעויי"ש. אמנם דעת הביה"ל )ד"ה ולא( שיש 

לסמוך בזה על דעת היעב"ץ ויברך בשם ומלכות, וכ"ה דעת הישועות יעקב 

 )סק"ה(.

ביה"ל בשם כמה אחרונים שיברך אם לא קידש עד שנגמר הט"ו יום, הביא ה .ב

בליל ט"ז בלא שו"מ. וכ"פ בשו"ת שבות יעקב )ח"ג סי' ל"ח(. במטה אפרים כתב 

)סי' תקנ"א אל"ה סקכ"ב( שהמנהג בכה"ג לומר דברי הגמ' דלעיל או דברי הטור 

 ש"הרואה לבנה בחידושה אומר ברוך אתה ה' וכו'"     

קהילת קראקא אירע שנתכסתה כעי"ז הובא בשו"ת חת"ס )או"ח סי' ק"ב( שב

הלבנה, והיו שם בעיירה חולי קאלרא ונצטערו מזה מאוד, והרופאים הזהירו מאוד 

על חולים אלו שלא יצטערו, לכן פסק שם הרב שיברכו גם בליל ט"ז. וסמך דבריו 

עמש"כ בשכנה"ג שמצא שיטה לאחרון א' בשם רבינו פרץ והמאור שגם ליל ט"ז 

ויש שדנו בזה וחלקו, וסברו שרק הוראת שעה הייתה  בכלל הכשר ברכת הלבנה.

 שם, ואין לפסוק כן.   
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וכדעת ראשונים אלו, כתב בשו"ת השיב משה )סי' י"ד( דכיון שצער גדול הוא על 

, ראויים גדולים אלו לסמוך עליהם, מבכל איש מישראל שיתבטל מברכת הלבנה

 )סי' מ"ו(.  וכ"ה בשו"ת אבני צדק

וקודם לכן הייתה הלבנה מכוסה או ששכח לומר, כתב  אם עבר זמנה לגמרי, .ג

בספר דרך פקודיך )סוף מ"ע ד'( בשם אחרים שיאמר המימרא בגמ' מאי מברך 

אמר אר"י ברוך אתה וכו' אבל שיטתו לומר בריך רחמנא מריה מלכא דעלמא 

אשר במאמרו וכו' ]יצויין, ששיטת החת"ס )חידושים ריש פ"א דנדרים( שגם 

חמנא עבר משום לא תשא וכ"ה בעוד פוסקים[. באשל אברהם באומר בריך ר

)בוטשאטש ס"ג( כתב שיאמר כל הנהוג חוץ מהברכה, וגם הברכה טוב לומר בלא 

 שו"מ ולהרהר השמות היטב. 

ההיתר לומר אחר הזמן, כתב במשמרת שלום מהא דכתיב כל המברך על החודש 

גם אחר הזמן מותר לברך, אלא "בזמנו" וכו', ולכאו' מיותרת תיבת בזמנו, ובע"כ ש

 שאין שכר ברכה בזמנה.

עוד כתב הב"י בשם מהרי"ל דאם היה ליקוי לבנה לפני הזמן, והוא ברור לעיניים, 

ודאי שלא יברך אח"כ, משום שזה ודאי היה אמצע החודש בדיוק. אבל בסתמא 

סומכים על החשבון שנמסר לנו מרז"ל. וכ"פ הלבוש )ס"ד( ועוד פוסקים, וכ"ה 

שיטת הגרח"ק )שקל הקודש פי"א מהל' ק"ה סק"ה(. אולם מדברי הפמ"ג )א"א 

סקי"ב( משמע שסבר שלעולם יכול לברך עד הזמן שקבעו חז"ל, מדכתב "ואין אני 

מבין שום ידיעה בזה ובודאי הכל נכון הכלל אשר מסרו לנו קדמונינו ז"ל" יעויין 

 בלשונו.

  

                                                
בשו"ת חת"ס )סי' ק"ב( כתב דלא מסמנא מילתא טבא, כשמתכסה הלבנה, שא"א לברך עליה, כעבד שבא למזוג  מב

כוס ושופך קיתון על פניו. אולם בשו"ת שבות יעקב )ח"ב סי' י'( פליג עליה, וסבר דאדרבה הוי בגדר חשב לעשות 

 מצוה ונאנס וכו'.
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 בחודש האביב -היציאה ממצרים 

ִבֽיב ֽאָּ ש הָּ ם ֹיְֽצִאים ְבֹחדֶּ  . )יג, ד(ַהיֹום ַאתֶּ

וכי לא היינו יודעין באיזה חדש יצאו, אלא כך אמר  - בחדש האביבמבאר רש"י: 

להם, ראו חסד שגמלכם, שהוציא אתכם בחדש שהוא כשר לצאת, לא חמה, ולא 

)תהלים סח, ז(, חדש  "אסירים בכושרותמוציא "צנה, ולא גשמים, וכן הוא אומר 

 .שהוא כשר לצאת

 ענני כבוד הקיפום

המתבונן יתמה, הרי מעת צאתם ממצרים במשך כל הארבעים שנה ששהו 

במדבר, היו מוקפים ישראל בענני כבוד שהגנו עליהם מפני החמה, ואם כן מה זה 

עליהם משנה אם יצאו החודש האביב או בחודש אחר? הרי ענני הכבוד הגנו 

 וסככו בעדם?

ואין לומר שבעת צאתם ממצרים לא היו סביבם עדיין ענני כבוד, ועל אותה שעה 

אומר הפסוק שהיה זה בחודש האביב, שהרי באבות דרבי נתן )פרק כט( כתוב 

 במפורש שעוד לפני שיצאו ממצרים, כבר ברעמסס הוקפו ישראל בענני כבוד!

ין, שהעמים אשר סביבם יראו שיש אולי ייתכן לומר שהיה זה משום מראית ע

 בורא עולם שדואג לישראל ומוציאם ממצרים בחודש אשר נח לצאת בו.

 דרגה גבוהה ביציאת מצרים

 אמנם הנצי"ב )בהעמק דבר, יג ד( מפרש אחרת את הענין הזה:

בנוהג שבעולם, ה' יתברך מסתיר פניו ואין הנהגה של השגחה פרטית גלויה לעין 

ריש בקרבו אמונה תמימה בבורא, צריך לעמול קשה כדי כל. אדם שרוצה להש

 להגיע לכך.

אך בעת יציאת מצרים לא היה צריך להתאמץ הרבה כדי להגיע לאמונה תמימה 

בבורא עולם. כל מי שעינו פקוחה ומוחו עובד כראוי, רואה שיש כאן ניסים גלויים 
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אלקים  אשר רק בורא עולם יכול לחוללם ]אפילו החרטומים הכריזו "אצבע

 היא"![.

לזה מציין הכתוב שהיה זה בחודש האביב, לומר לך: מי שרוצה לזרוע שלא 

בעונת הזריעה, צריך להתאמץ הרבה ולהתייגע כדי שהזרע יצמיח כראוי את העץ. 

לא כן בחודש האביב! מי שרוצה אז שישריש הזרע, אינו צריך להרבה השתדלות 

צירה הוא שבשעה זו כל זרע שתניח ומאמצים, כי זה הזמן המוכשר לכך! טבע הי

 בארץ, יצמח ויפרח כדבעי!

 ויאמינו בה'

 כך ביום זה של היציאה ממצרים, די בהכנה מועטת כדי לזכות לאמונה התמימה.

בזה מבאר למה בפסח מצרים הוזהרו מאכילת חמץ רק יום אחד. מפני שבאותה 

, ואין צריך העת היה די בזה, שהרי עיניהם ראו פלאים שיתחזק שורשם בלב

 להתנזר שבוע שלם מן החמץ כדי להגיע לדרגות גבוהות.

 הבה נשכיל לשמר ניצני אמונה אלה בלבנו תמיד!

 שבת שלום ומבורך!
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 מדוע קרא פרעה רק למשה

ר ְלכו ה ַוֹיאמֶּ ל ֹמשֶּ א ַפְרֹעה אֶּ ם ַוִיְקרָּ ג ַגם ַטְפכֶּ ם ֻיצָּ ם וְבַקְרכֶּ ת ה' ַרק ֹצאְנכֶּ  ִעְבדו אֶּ

ִשינו ַלה' אֱ  ִחים ְוֹעֹלת ְועָּ ה ִתֵתן ְביֵָּדנו ְזבָּ ה ַגם ַאתָּ ר ֹמשֶּ ם. ַוֹיאמֶּ כֶּ ֹלֵהינו. ְוַגם ֵיֵלְך ִעםָּ

מו ִנַקח ַלֲעבֹ  ה ִכי ִמםֶּ ֵאר ַפְרסָּ נו ֹלא ִתחָּ ת ה' ֱאֹלֵהינו ַוֲאַנְחנו ֹלא ֵנדַ ִמְקֵננו ֵיֵלְך ִעםָּ ע ד אֶּ

ה ְלַשְלחָּ  בָּ ת ֵלב ַפְרֹעה ְוֹלא אָּ ה. ַוְיַחֵזק ה' אֶּ םָּ ת ה' ַעד  ֹבֵאנו שָּ ר ַמה ַמֲעֹבד אֶּ ם. ַוֹיאמֶּ

מות. ַני תָּ ַני ִכי ְביֹום ְרֹאְתךָּ פָּ ף ְראֹות פָּ ר ְלךָּ ַאל ֹתסֶּ מֶּ י ִהחָּ לָּ ר ַויֹ  לֹו ַפְרֹעה ֵלְך ֵמעָּ אמֶּ

נֶּיךָּ  ה ֵכן ִדַבְרתָּ ֹלא ֹאִסף עֹוד ְראֹות פָּ  כט(-)י, כד ֹמשֶּ

הנה בפסוקים אלו מבואר, שאחר מכת חושך קרא פרעה רק למשה, ואילו לאהרן 

לא קרא. כך גם מבואר מהדברים ביניהם, שלא היה אהרן שם. אלא שזה תמוה 

הם בצוותא )כנזכר ח, מאד, א' הלא עד עתה באו משה ואהרן בצוותא, וגם קרא ל

ד. ח, כא. ט, כז. י, טז(, והיינו משום שהיו המדברים בצוותא אל פרעה. ב' אחר 

שאהרן היה המליץ והמדבר לפני פרעה, הנה משה לא היה איש דברים, ואם כן 

 צריך הוא לאהרן להבין דבריו. עפי"ז תמוה מאד, מדוע זה קרא עתה רק למשה. 

י שעורר בשאלה זו. זולת בתוספות השלם )י, כד ובינותי בספרים ולא מצאתי מ

אות ה'( בזה הלשון: "ויקרא פרעה אל משה, ולא קרא לאהרן, לפי שהיה בדעתו 

 לשלחם, והיה לו בושת לדבר, לכך אך למשה". 

אולם בעניי לא הבנתי תירוצו. א' הלא בצאתם יראו כולם שהוא משלחם. ב' 

בע שבקרכם יוצג, אם כן מה בושה מאחר שלא היה כוונתו לשלחם ממש, שהרי ת

יש בדבר. הלא עד עתה כבר נסוג כמה פעמים מהחלטתו לבל ישלחם כלל וכלל. 

שהרי אחר התראת מכת ארבה, כבר הסכים לתת להם לצאת לעבוד, רק שתבע 

פרעה שיילכו רק הגברים. אולם משה ואהרן אמרו שיכלו בנערינו בזקננו וכו', אם 

ם עתה שילכו כולם. ג' מדוע היה לו בושת מאהרן כן מה בושת יש במה שמסכי

 יותר ממשה, ואם למעט בבושה, הלא משה יודיע לאהרן. 
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* 

למרות שאין לי מקור ברור לדברים הבאים, משמע לי שכך פירושם. הנה אהרן 

היה גדול הדור במשך השנים, שהרי עמרם אביו היה גדול הדור, וכן משה 

ו שהיינו אהרן, שהיה ראוי לכך, והיה גדול במאמרו 'שלח נא ביד תשלח', ביאר

ממנו בשנים. גם היה אהרן נביא שהרי אמר לו ה' קום לך לקראת משה המדברה. 

מבואר שהיה אהרן עומד בהנהגת העם במשך השנים שלא היה משה במצרים. 

אולם כאשר הופיע משה, הוא עורר את העם שלא נשכחו, וה' רואה בענים ושלחו 

הוא המעורר לכל הענין. אולם צורת העמדת הדברים, שמשה  לגאלם. הרי שמשה

 הוא איש האלקים, ואילו אהרן הוא נביאו המדבר בשבילו, ועושה פעולות בשבילו. 

אכן בעומק יש כאן גם ב' תביעות, שהנה הם בקשו שישלחם לעבוד את ה' ג' 

ימים במדבר. יש כאן תביעה שיאפשר לעם ישראל לעבוד את ה', ולא לשקעם 

בטומאת מצרים, שזה היה חלק גדול מפעולת המצרים, וכמו שדרשו על 'קוצר רוח 

ועבודה קשה', היינו שהחטיאו אותם בע"ז ובשאר אליליהם, עד שאמרו המלאכים 

הללו עע"ז והללו עע"ז. התביעה השניה, שיפסיק לשעבדם ולענותם בעבודת 

 מצרים. 

חפצים לברוח ממצרים, פרעה טוען שאין הם חפצים לעבוד את ה', אלא הם 

ולהפסיק את העבדות. עבודת ה' היא רק תירוץ. ז"ש להם אחר התראת הארבה, 

לכו נא הגברים וכו', ראו כי רעה נגד פניכם. הנה בטענותיכם מוכח שמחשבתכם 

לרעה, וכנגד פניכם אוכיחם על דבריכם, שאם כל דבריכם על עבודת ה' במדבר, 

 כם רק 'אותה אתם מבקשים'. לכו נא הגברים בלבד, שהרי לדברי

נראה שפרעה סבר, שאכן יש הבדל בין האחים בתביעתם. אהרן שהיה רואה 

בסבלות אחיו בפ"ו שנות העינוי, היה עיקר מטרתו להוציאם ממצרים ולהפסיק 

העבדות. אולם משה שהגיע מרחוק, והיה חתן יתרו כהן מדין, הוא התובע את 

ם. מאחר שיש כאן ב' תביעות, שמא יוכל העבודה, שיכולו לעבודת את ה' כחפצ

להתפשר עם משה, ולהפריד בין האחים בדרישתם. באופן שיתן למשה רצונו 
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להוציאם לעבוד את ה', אולם משה מצידו יגרום ויעמיד ערבון שהם יחזרו 

 למצרים לאחר עבודתם. 

יתכן, שאפילו אין בהם כדי ערבון, שהרי כל אשר לו יתן האדם בעד נפשו, 

דות כמיתה, והחירות כיציאה ממיתה לחיים במידה מה. מכל מקום יוצג, והעב

היינו שיוכל להציג ולהראות ערבון מסוים על שובם מצרימה, ושלא יצאו לחירות 

 גמורה. 

אולם משה לא הסכים כלל על בקשה זו, ותשובתו בצידו, שלא נדע מה נעבוד עד 

 כל ממונם. בואנו שמה. לכן בעל כרחך ניטול כל הצאן והבקר ו

* 

ונראה, שגם מאת ה' היתה זאת. שהנה במעמד הסנה, מבואר שה' מעמיד את 

משה, שהוא גואלם, ובמדרש שאמר לו, 'אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם'. 

 דהיינו שכך גזרתה חכמתו ית' שרק משה יהיה הגואל. 

אולם מחמת דברי משה, שלח נא ביד תשלח, צירף ה' את אהרן למשה. אולם 

מאחר שהגאולה גופא היתה תלויה במשה בלבד, לכן בהגיע עת הגאולה, בא רק 

 משה לדבר לפני פרעה, והודיעו על מכת בכורות. 

יו ַוַיְרַכֵבם עַ  נ  ל ַהֲחֹמר זהו שאמר ה' למשה בעת )ד, כ( ַוַיַקח מֶשה ֶאת ַאְשתֹו ְוֶאת ב 

ֱאֹלַהים ְבי דֹו: שנגלה עליו )כא ַים ַוַיַקח מֶשה ֶאת ַמֵטה ה  ה ַמְצר  ב ַאְרצ  כג( ַוֹיאֶמר -ַוי ש 

ה ְרֵאה כ   ה' שוב ַמְצַרְימ  ם ל ַהֹםְפַתים ֲאֶשר ַשְמַתי ְבי ֶדך  ַוֲעַש ֶאל מֶשה ְבֶלְכְתך  ל  ית 

ַמְרת  ֶאל ַפְרֹעה כֹ  ם: ְוא  ע  ַמר ַלְפֵני ַפְרֹעה ַוֲאַני ֲאַחֵזק ֶאת ַלבֹו ְוֹלא ְיַשַלח ֶאת ה   ה'ה א 

ֵאן ְלַש  ֵאל: ו ֹאַמר ֵאֶליך  ַשַלח ֶאת ְבַני ְוַיַעְבֵדַני ַוְתמ  ֹנַכי ֹהֵרג ְבַני ְבֹכַרי ַיְשר  ְלחֹו ַהֵמה א 

: הנה ביארו המפרשים, שהמכוון בזה, שיעשה את כל המופתים  ֶאת ַבְנך  ְבֹכֶרך 

והוא יחזק את לב פרעה, עד המכה האחרונה היא מכת בכורות. אולם כאן בפסוק 

לא נזכרת המכה עצמה, רק ההתראה למכה. אם כן מבואר מזה, שה' מודיע לו, 

עומד עד שמשה עצמו יאמר לפרעה בני בכורי ישראל וכו'. אכן שיהיה ענין תלוי ו

אם אהרן היה מצטרף אליו, היה אהרן המדבר, וכפי שהיה מנהגם עד עתה, )ושלא 
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להחליש דעתו של אהרן שכעת משה מדבר בעצמו(. הנה מאת ה' היתה זאת, 

שיקרא רק למשה, ועתה יוכל משה להגיד נבואה זו לפרעה, וכפי שאכן היה, 

רשו פרעה, ואז באה הנבואה שיודיע לפרעה ועבדיו על מכת בכורות שג

 הממשמשת ובאה. 
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 שם טוב משמן טוב

ץ ִמְצַרִים ְשלֹ  רֶּ ל אֶּ ה ְבכָּ ְך ֲאֵפלָּ ִים ַוְיִהי ֹחשֶּ מָּ ת יָּדֹו ַעל ַהחָּ ה אֶּ ת יִָּמיםַוֵיט ֹמשֶּ )י,  שֶּ

 כט(

ך, שהיו בישראל באותו הדור רשעים, ולא היו ולמה הביא עליהם חשוברש"י: "

רוצים לצאת, ומתו בשלשת ימי אפלה כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף 

 ".הן לוקין כמונו

קצת קשה להבנה דבר רש"י המבאר את סיבת בואה של המכה התשיעית. אם 

בקול הרי דרכם לומר את דעתם שהיו רשעים בין היהודים, כולם הרי ידעו את זה, 

ואם מגיע להם עונש מה אכפת לנו שרואים המצרים, הרי  לכל הרוצה לשמוע...

לוקים -ובנוסף, דווקא יראו כולם וייראו שיש דין ויש דיין, א מגיע... –אם מגיע 

 עשה שייראו מלפניו, ומעניש לאלו שלא מנהגים כראוי.

 כלל ישראל כמשפחה אחת

המשפחות ישנו ילד או קרוב שירד  הנה אם חלילה לא יקום ולא יהיה, באחת מן

מדרך אבות, אין קרוביו, ובייחוד הוריו ואחיו מדברים מזה בקול רם ומספרים זאת 

לא " :לא יודעים? אלא אף שיודעים, כלל נקוט בידינווכי כ'חדשות'. מדוע? 

מוציאים כביסה מלוכלכת החוצה". חשוב לכל אדם באשר הוא לשמור על כבוד 

בבחי'  ,שניתן שבמשפחה שלנו הכל על החיים ועל השלום משפחתו, ולשדר כמה

בשלב ו ,, וכנאמר במצודות ששמן טוב נודף ריחו'משמן טוב 'טוב שםהנאמר 

 הפך, הולך ומתחזק.לאלא  אינו פוסק, אך שם טוב פוסק מסוים

קיכם. ל-' אכלל ישראל הם כמשפחה אחת, וכולם בני אב אנחנו, בנים אתם לה

במצרים ועוד לא רצו לצאת משם, עד שהגיע להם עונש כשהיו רשעי ישראל 

למות בשלושת ימי אפלה. אין ספק שאם נגזר עליהם כך מלמעלה וודאי שכך 

אבל רש"י מלמד אותנו נקודה  ! ומדוע לא יתפרסם הדבר לעין כל?צריך להיות

מעניינת: נכון, יש בעיות, יש כביסה מלוכלכת, לא כולם זכו ליאור באור החיים, 



 

 

 

 צה 'עמ -אספקלריא 

 

בעוד כמה ] לוקים על ההר הזה-לעבוד את האלכולם יש את מלוא השאיפה לא 

. אבל למה כולם צריכים לדעת מזה? למה !![מרגלות הר סיניל נעמודשבועות 

 .כעת הזמן לכבות את האורגויי הארצות?  – ה'שכנים'לפרסם זאת לכל 

וציא את הלכלוך שלו אינו מאדם כשם שו ,כלל ישראל הם כמשפחה אחת

 אחיךאין לו לעשות כך ל'אחיו' שמחוץ למשפחתו, "לא תשנא את  כך החוצה

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

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 מכירה והשכרה למחללי שבת

להלוות כסף ליהודי שלצערנו הרב מחלל שבת בפרהסיא, שאלה: האם מותר 

ומשתמש בכסף לכל צרכיו ויש לחוש שישתמש בזה לחילול שבת, נסיעה בשבת 

וכיו"ב? וכן אדם שיש לו דירה להשכרה, האם מותר לו להשכירה ליהודי מחלל 

שבת בפרהסיא, שמסתמא יחלל את השבת בדירה בכל מיני מלאכות האסורות, 

 את החשמל, יבשל, האם יש בזה משום 'לפני עיוור לא תיתן מכשול'? ידליק ויכבה

מעיקר הדין מותר להלוות מעות ליהודי מחלל שבת, אף שיתכן וישתמש  תשובה:

בכסף זה לצורך חילולי שבת, שהרי באפשרותו ליקח הלואה מאחרים, וגם אין זה 

ורך ימי ברור שיחלל שבת בכסף הזה שהוא לוקח, יתכן שישתמש בכסף זה לצ

החול. ועוד סברא, שאינו נותן לו האיסור בידיים, אלא נותן לו מעות והוא עושה 

בהם כרצונו, ומלוה להוצאה ניתנה )קידושין מז ע"ב(, ודינו כחפץ שקונה ממחלל 

שבת שנפסק כל שייכות של המוכר עם החפץ. אולם אם ברור לו שהוא לוקח את 

יע בידו. וכמו כן מותר לתת מתנות הכסף לצורך חילול שבת, יש להימנע מלסי

למחלל שבת )בזמנינו הרבה נחשבים בגדר מחללי שבת לתאבון(, ואין לחוש בזה 

 לאיסור מחניף לרשעים, או איסור מסייע בידי עוברי עבירה.

וכן מותר להשכיר דירה בשכירות חודשית, שנתית, או בדמי מפתח, ליהודי 

ומבשל בדירה, מעשן, מדליק  מחלל שבת, למרות שהשוכר את הדירה אופה

ומכבה את החשמל בדירה כמעשהו בחול. ואם יכול יעשה תנאי בחוזה השכירות 

שעל כל פנים לא יחלל את השבת בפרהסיא, שלא ידליק מוזיקה בקול רם ויפריע 

לשכנים, אבל מעיקר אין איסור להשכיר דירה למחלל שבת, ואין בזה איסור של 

 מסייע בידי עוברי עבירה.
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 יוע בדבר שיכול להשיג בעצמוס

תחילה יש לדעת כי איסור 'לפני עיוור לא תיתן מכשול' הוא גם כשהמקבל יודע 

שיש בזה איסור, ואינו 'עיוור', אפילו הכי יש איסור להכשילו, כך מפורש ברמב"ם 

בפירוש המשניות )מסכת שביעית פ"ה(. ברם, עצם איסור 'לפני עיוור' מבואר 

שאינו יכול להשיג דף ו:( שהוא דוקא ב'תרי עברא דנהרא', בגמרא )עבודה זרה 

, ובלעדי סיוע חבירו לא יוכל לעבור האיסור, אבל בדבר שיכול לעשות ממקום אחר

בעצמו גם בלי סיוע חבירו, אין איסור 'לפני עיוור', ומשמע בדברי התוספות 

יע בידי עוברי שאפילו מדרבנן אין בזה איסור 'לפני עיוור', וגם אין בזה משום מסי

עבירה, וכך מבואר בדברי הרא"ש, המרדכי )סי' תשצה(, והאור זרוע. ולשון 

המאירי: "ראוי להמנע מסרך מסייע", משמע שמעיקר הדין אינו אסור אם יכול 

 להגיע לאיסור גם בלי סיוע חבירו.

אולם בדברי התוספות בשבת )ג. ד"ה בבא דרישא( מבואר שעל כל פנים יש בזה 

סייע מדרבנן, וגם הרא"ש )שבת ג.( כתב כמו התוספות, וכן כתב הריטב"א, איסור מ

והר"ן )ע"ז ו:(, וא"כ זה מחלוקת ראשונים, מערכה לקראת מערכה, וגם סתירה 

בדברי התוספות, וידוע שאין מקשים מדברי התוס' במסכת אחת למסכת אחרת, 

 כי בעלי התוס' רבים המה.

איסור מדרבנן של מסייע בידי עוברי עבירה, ובשו"ת הרמ"א )סימן נב( כתב שיש 

גם אם יכול לקחת ממקום אחר, או שמישהו אחר יתן לו, אפילו הכי יש בזה משום 

מסייע מדרבנן, וכתב השדי חמד )מערכת ו כלל כ"ו ג( שכבר עלתה הסכמת 

הפוסקים האחרונים כדעת התוספות בשבת )דף ג( שיש איסור מסייע מדרבנן. גם 

חק שמעלקיס בשו"ת בית יצחק )חלק או"ח סימן כט( פוסק כך. ולפי הגאון רבי יצ

זה בנידון שלנו, בענין השכרת דירה, אף אם לולי שישכיר לו את הדירה, הוא 

 ימצא מישהו אחר שישכיר, עדיין יש בזה איסור מסייע. 

אולם בנידון זה יש לצרף כמה צירופים. דנחלקו הפוסקים באופן שיכול להשיג 

אצל ישראל, לא אצל גוי, האם בזה יש איסור 'לפני עיוור'  במקום אחר

מדאורייתא, כי אולי רק כשיכול להשיג ממקום אחר מגוי, שאינו מצווה על 'לפני 
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עור' אין איסור, אבל אם יכול להשיג מיהודי, הרי הוא מצווה על התורה כולה, 

ד סי' קנט( כתב ומה בכך שהוא 'חילוני', הרי הוא מצווה. בספר כנסת הגדולה )יו"

בשם מהר"א ששון שגם אם יכול להשיג אצל ישראל אחר, אין בזה משום 'לפני 

 עיוור', וכן כתב הפני משה )חלק ב' סימן ק"ה(. 

אמנם המשנה למלך )פרק רביעי מהלכות מלוה ולווה( כתב שכל שיכול להשיג 

ייק כן מישראל אחר, הרי גם הישראל השני מצווה ועובר על 'לפני עיוור', ומד

מדברי התוס' )חגיגה יג(, וכן כתב גם מרן החיד"א בברכי יוסף )חו"מ סימן ט אות 

ג( והביא כמה גדולים שהסכימו לדברי המשנה למלך, וכ"כ במנחת חינוך )סימן 

רלב(, וכן פסק הגאון רבי שלמה קלוגר בשו"ת טוב טעם ודעת )תליתאה, ח"ב סימן 

ורת חסד )חאו"ח סי' כ(, וכך מסקנת השדי לא(, וכן פסק הגאון מלובלין בשו"ת ת

חמד שגם במקרה כזה שיקח מישראל יש בזה איסור. ולפי זה כשמשכיר את 

הדירה למחלל שבת ויעשה בדירה כבשלו ויחלל שם את השבת, הרי גם אם יוכל 

להשיג מיהודי אחר, הרי גם הוא מצווה על התורה, ולא יועיל שיכול להשיג 

 רוב האחרונים אם יש ישראל אחר, אין אנו מתירים. ממקום אחר, ולפי הסכמת

 'לפני עיוור' בישראל מומר

אבל יש צירוף נוסף להקל, והוא סברת הש"ך )יו"ד סימן קנא סק"ו( שכתב לחלק 

בין ישראל מומר שרגיל לחלל שבת בפרהסיא, שלא איכפת לו מהשבת, בעוונות 

לו דינו כישראל גמור, ואם  הרבים, לבין ישראל כשר. לגבי ישראל מומר, אמנם יש

קידושיו קידושין, ו"ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא"  -קידש אשה בעדים 

)עירובין יט, סנהדרין מד(, אבל עדיין אין שייך בו 'לפני עיוור' ולא איסור של 

רבי  -מסייע, כי בלא"ה הוא מומר ועושה כל העבירות. הגאון הנודע ביהודה 

מרבבה כתב שדוקא ישראל הבא לעבור בשוגג מחוייבים בדגול  -יחזקאל לנדא 

להפרישו מהאיסור, אבל ישראל שבא לעבור עבירה במזיד אין מחוייבים להפרישו, 

ומה שכתב הש"ך להתיר בישראל מומר, לאו דוקא, אלא כל שהוא עובר עבירה 

במזיד, אין מצווים להפרישו מהעבירה, ולכן כל שיכול להשיג הדבר ממקום אחר, 

ין איסור לתת לו. וכן כתב הגאון הטורי אבן )חגיגה יג.(, שו"ת קרן לדוד )סימן א
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קמז(, שו"ת מחנה חיים )ח"א סימן מה(, וכ"כ הגאון רבי אברהם קלוגר בשו"ת 

 שערי בנימין )סימן ט'(.

הן אמת כי רבים חולקים על הש"ך, בשו"ת חוות יאיר )סימן קפה( תמה מאוד על 

הוא מומר, הרי אע"פ שחטא ישראל הוא. וכן תמה הגאון דבריו, מה איכפת לי ש

רבי שלמה קלוגר, שו"ת כתב סופר )יו"ד סימן פג(, ופקפקו על דברי הש"ך והדגול 

מרבבה, ולכן אמנם לכתחילה מחמירים באיסור 'לפני עיור' ובאיסור של מסייע 

ספים, בידי עוברי עבירה גם בישראל מומר, מכל מקום חזי לאיצטרופי לספקות נו

כגון דעת הפוסקים שאם השני קונה ואינו נותן לו מתנה, זה נהפך לקנינו ואין בזה 

איסור מסייע. וכן כשעורכים חוזה שכירות, הכל נעשה בתשלום ואין בזה איסור 

 מסייע.

 ספק יעשה איסור

כמו כן, אם יש ספק אם יחלל את השבת, כגון מה שמצוי אצל אנשים מסויימים 

הראש, ונראים בעינינו כמי שאינם שומרים שבת, אבל באמת שהולכים בגילוי 

ישנם רבים מהם ששומרים שבת כהלכתה, ולכן כשמשכירים להם דירה, אין זה 

ודאי שיחללו את השבת, ויש משמעות בדברי התוספות, הריטב"א ובתרומת 

הדשן, שכל שיש ספק, אין איסור מסייע, כי איסור מסייע הוא מדרבנן, וספק דרבנן 

 קולא.ל

ולפ"ז יש לנו לדון להקל בכמה ענינים, כמו מכונות אוטומטיות לממכר מאכלים 

וכיו"ב, וכן מכונות כביסה, בבעלות יהודי, המופעלות ע"י הכנסת מטבעות 

ומוצבים ברחובות קריה, ויש לחוש שגם בשבת יבוא מחלל שבת ויקנה, שהוא 

 דבר אסור, ולכאורה יש בזה מסייע בידי עוברי עבירה. 

באמת אין בזה איסור מסייע, כי זה נהפך לקנינו, וגם הרי מדובר בישראל אבל 

מומר, וכן זה ספק אם בכלל יקנו בשבת, ועוד שאינו נותן להם בידיים, והוא עושה 

את זה על דעת עצמו. ולכן ישנן כמה סברות להקל להעמיד מכונות אלו. וכן בספר 

ן מכונת כביסה המופעלת ע"י יסודי ישרון )מערכת ערב שבת עמוד לח( כתב בעני
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הכנסת מטבע וכשהמכונה מפסיקה לפעול הוא לוקח את הבגדים, לכאורה זה 

 שמציב את המכונה מכשיל את הרבים, אולם למסקנא הקיל בזה.

כמו כן אדם המדפיס ספר בדפוס, ולמדפיס יש פועלים יהודים, אבל אין ידוע אם 

וכן אדם שנותן תיק מסובך לעורך הם יעבדו בשבת, ולא ברור שהם ידפיסו בשבת. 

דין מחלל שבת בפרהסיא, ויש לחוש שמא העו"ד ישב על התיק הזה בשבת, יכתוב 

ויעשה פעולות במחשב ויש בזה איסורי שבת, אולם באמת אין זה ברור, ולכן כל 

 שיש ספק אם יעשה איסור, אין בזה איסור מסייע בידי עוברי עבירה.

ו( כתב לחלק בין אם מסייע בשעת העבירה, לבין אם בשו"ת בנין ציון )ח"א סי' ט

מסייע קודם מעשה העבירה, כגון שמושיט כוס יין לנזיר והנזיר לוקח ושותה את 

היין, הרי זה מסייע בשעת העבירה, אבל מי שמוסר ספר להדפסה, או תיק לעו"ד, 

 אינו בשעת העבירה, ואין בזה משום מסייע בידי עוברי עבירה. 

 פריצותמכירת בגדי 

כמו כן, יהודים המוכרים בגדים ושמלות ללא שרוולים, ובאה אשה שאינה דתיה 

לקנות שמלה כזאת, לכאורה בעל החנות מכשיל אותה באיסור, הגם שהיא יכולה 

לקנות מחנות אחרת, אבל ביארנו שאף אם ישנה אפשרות לקנות במקום אחר, 

בת דף עב.( שאשה העוברת אסור, כי גם השני מצווה על כך, כמבואר בגמרא )כתו

על דת משה ויהודית, נותן לה גט ללא כתובה, מפסידה כתובתה, כגון שמראה 

זרועותיה לבני אדם, שהולכת ללא שרוולים, כך פוסק הרמב"ם, וכך פסק בשולחן 

ערוך )אהע"ז סימן קט"ו(, וכל שכן אם הולכת במחשוף, בכתפיים מגולות וכדו', 

וקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם" )יחזקאל כ הרי זה איסור גמור, והם "ח

כה(, ועוון זה גורם סילוק השכינה מעם ישראל, "והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך 

ערוות דבר ושב מאחריך" )דברים כג טו(, ולכן הדבר ברור שנשים שהולכות ברחוב 

ות את עם בגדי פריצות אלה, עוברות הן על 'לפני עיוור לא תיתן מכשול' שמכשיל

 האנשים, והן שגורמות בעצמם לסילוק השכינה מעם ישראל. 
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אלא שלענין מכירתם, לא ברור שיצאו בבגד זה כמו שהוא באיסור, אולי יניחו 

בגד נוסף מתחת ומותר, וכל שיש ספק בדבר, אפשר לצרף את סברת הריטב"א, 

 תרומת הדשן, והתוספות, שבספק אין איסור מסייע.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

ברכוש גדול

 מעצמומנהיג ראוי רואה את רצון ותענוג האחרים, ומבין לצרכיהם. הוא יוצא 

. בעבודת מחנכים, הבוגרים, המושכלים ורוחניים, יש לזכור כי ללב הזולתונכנס 

 .להםתלמידיהם צעירים, רכים וקטנוניים. נחשוב על מה שחשוב 

 לפני ֵמַשיַח לבו ד יהודישמע כיצ מברדיטשוב יצחק לוי הרה"ק רבימסופר כי 

 סובבות שיעור לאין צרות, הכלכלי הדחוק מצבו על הלה התלונן. אחד הרבנים

שומר על כבוד  ובתמים, באמת, הישר בדרך ללכת מתאמץ הוא בעוד וזאת, אותו

 כל לסבול לי מגיע למה מושג לי "אין בנאמנות.' ה את ומשתדל לעבוד הבריות

גם  קצת לי מגיע לא מאמין על שכר 'בעולם הבא', אך האם"אני  היהודי כך!" נאנח

 פרנסה מועטה וקצת מנוחה לנפשי?". 'בעולם הזה'? ולו

 גם ניתן מהשכר חלק שאכן לו הסביר ביקש הרב לנחם את היהודי המסכן.

 התענוג, רוחני שכר גשמיים, אלא בא בדמות דברים אינו שהשכר אלא, בעוה"ז

והששון בקיום המצוה, הם חלקי השכר  התורה השמחה בלימוד שברוח.

"תתפלל . יצחק לוי' הצדיק ר נזדעק '!'יש עוד דרך שמקבלים כאן, בעולם הזה.

 אלא צרות רוחניות אינן הקב"ה, תמים פעלו, עליך שמביא שהצרות כפי! ותיוושע

, טענותיך. חומרי שכר גם לך להטיב 'מחויב' הוא כך, ממש של גשמיות צרות

שטח תפילה לפני הקב"ה, ערוך לפניו שיח לבך, והוא יתן לך  !וצודקות נכונות

 , גם בעוה"ז!גופךצרכי 

הרב ששמע את דברי הצדיק הרים גבה בתמיהה! מאין לנו דעה זו? הסביר לו ר' 

רלוי יצחק, בפרשתנו אומר הקב"ה למשה,  ְזֵני נָּא ַדבֶּ ם, ְבא  ע   ֵמֵאת ַאיש ְוַיְשֲאלו ה 

ה ֵרֵעהו ה ֵאתמֵ  ְוַאח  ב. דורשת הגמרא "אין וְכֵלי ֶכֶסף ְכֵלי ְרעות   לשון אלא נא ז ה 

 מכם בבקשה, לישראל להם ואמור לך, ממך בבקשה, למשה ה"הקב א"ל, בקשה
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דום -צדיק  אותו יאמר שלא, זהב וכלי כסף כלי ממצרים ַשֲאלו ם ְוַעמו ַוֲעב   קיים ֹאת 

דֹול לא ַבְרֻכש ֵיְצאו ֵכן ְוַאֲחֵרי, בהם בהם' )ברכות ט' ע"א(". קשה, וכי הקב"ה  קיים ג 

 צריך לקיים הבטחתו רק כדי ש'אותו צדיק', אברהם אבינו, לא יבוא בטענה? 

! היא השכר הגדול התורהאלא, ברור כי ה'רכוש גדול' אותו הבטיח הקב"ה הוא 

ה ר  ל ַמְפַניַנים ַהיא ביותר, ְיק  ֶציך   ְוכ  ה, זה האוצר הגדול שהקב"ה ַיְשוו ֹלא ֲחפ   ב 

 וכלי כסף כלי גם ה"הקב לנו נתן, ואעפ"כ. השעבוד צרות תמורת לנו לתת 'תכנן'

דום שהרי יטען אברהם, לא כדי, כמשמעו 'רכוש' פשוטו, זהב ם קיים ְוַעמו ַוֲעב   ֹאת 

 ֵכן ְוַאֲחֵרי ואילו, במצרים המסכנים שסבלו גשמיות צרות, בגופם, ממש בהם  ,בהם

דֹול לא ַבְרֻכש ֵיְצאו צודק " …ברוחניות להם שילם ורק, בגופם ממש ,בהם קיים ג 

 " לימד 'סנגורן של ישראל' זכות חסד ורחמים.היהודי המסכן בטענתו ובתפילתו!

ילד מתענג על ממתק ובו יתוגמל! אפשר גם, לדעת שוחרי בריאות, לענגו 

מקל' לבני -על-נה "הלוואי ויכולתי לחלק 'סוכריהבבייגלה. שח לי ר"מ בישיבה קט

! זה היה מועיל לחשק בלימוד, לא מתאים, חבל...". ברור שנשוחח עם תלמידינו 15

לשיחה כדי שיאזינו  -על שכר רוחני, תענוג נפשי, רוממות עילאית, אך בינתיים 

. אל לנו נמתיק בטופי. ילד שממצה את שנות ילדותו ינהג כבוגר בבגרותו - נעלה זו

 לסכן את איזונו הנפשי במניעת 'ילדות'.

 קטן נער כי בדעתך בהקדמתו לפרק 'חלק' "שים הרמב"םכדברים האלה כתב 

 מן שישיג מה לעניין לו הגדול הטוב וזהו תורה, ללמדו המלמד אצל הביאוהו

 אותו מעלת מבין אינו, שכלו וחולשת שנותיו למיעוט, שהוא אלא. השלמות

 שהם בדברים הלימוד, על אותו המלמד שיזרז יצטרך בהכרח ולפיכך הטוב...

 ואתן, תאנים או אגוזים לך ואתן קרא," לו ויאמר. שנותיו לקטנות אצלו אהובים

 יודע שאינו לפי, הקריאה לעצם לא. ומשתדל קורא הוא ובזה". דבש מעט לך

 בעיניו יקר אצלו המגדים אותן ואכילת. המאכל אותו לו שיתנו כדי אלא, מעלתה

 באותו לו שיגיע כדי בו עמל והוא, ויגיעה עמל הלימוד חושב ולפיכך ...הקריאה מן

 .דבש חתיכה או אחד אגוז והוא, אצלו האהוב התכלית עמל
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, מהקיוסק, או מלבו של המלמד, מאין הממתק באנזכור כי הילד מרגיש היטב 

מגרה ומושכת. משווקי הממתקים משקיעים הון עתק בעיצוב העטיפה שתהא 

 העטיפה שלנו היא הגישה הלבבית, ואזי 'המתיקות' כפולה ומכופלת...

* 

 בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'

123ymm@gmail.com 
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הורים וילדים / הרב אליעזר הכהן פישר, לפנים 

ר"י תקוות יעקב ור"מ בישיבת הגר"א, מח"ס 

'עוד 'האיצטגנינות באספקלריא של תורה', 

 אבשלום חי', ומהדיר ספרי 'עקידת יצחק' עה"ת

 חובת האב ללמד בנו אומנות 

 פרק שלישי

במאמרים הקודמים הסברנו שכיון שההורים אינם בעלי ושליטי ילדיהם, לכן 

עליהם לבחור את מסלול חיי ילדיהם לפי המתאים לאופי ותכונות הילדים עצמם 

 ולא לפי חשק ומאווי נפש ההורים. 

של עולם הוא שההורים משתדלים לכוין את ילדיהם לצעוד בדרך בה הם מנהגו 

עצמם צועדים. ואמנם, כפי שהמעיין בספרנו קורא לנכון בכל מהלך הספר, ההורים 

אינם בעליהם של צאצאיהם, וכדי לבחור להם את הדרך בה ילכו, עליהם להתנתק 

הוא הגיע לכלל מרצונותיהם העצמיים ולא לכפות את רצונם על רצון הבן, אם 

 דעת והבנה נכוחה, אם רצונו במסלול שונה.

גם בנושא של לימוד חכמות חיצוניות, אומנות, מסחר ומלאכה, שומה על ההורים 

לנתק את רגשותיהם ומאוויהם הפרטיים ולאפשר לבניהם לעשות את רצונותיהם 

 הם )וכמובן, רצון ה' יתברך, רצון תורתנו הקדושה, עומד מעל הבחירה, של

 ההורים והבנים כאחד(.

 עליהם לתהות בשאלות הרות גורל אלו ולהגיע לחקר האמת. 

האם נכון הוא שבניהם ישתלמו בחכמות העולם או רק בחכמת התורה? האם 

מחובת ההורים לספק לבניהם כלים לרכישת מקצוע עתידי או שאולי הדרך הנכונה 

)וכמובן באופן שהיועץ  היא שישתדלו לתת לבניהם את היעוץ הנכון לתועלת הבן 

מכיר בתכלית העליונה ובתועלת העצומה שבלימוד התורה הקדושה(, והאם 

במסגרת היעוץ, יש לנסות ולהשפיע על הבן לעסוק כל כולו בתורה או שראוי 
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להתחשב באופי הבן ובמצבו האישי, תוך יעוץ עם תלמידי חכמים, כיצד לעזור 

 לבן, אם בחר בדרך אחרת?

בט רוצה להשיב לעצמו נכוחה על שאלות אלו, מוטל עליו כאשר הורה מתל

בראשונה להבין שהוא קיבל פקדון מיד הבורא, בדמות בניו ובנותיו. אך הוא אינו 

השליט, האדון והבעלים עליהם. לפיכך עליו לנתק את הנושא מרגשותיו ורצונותיו 

יצד לחנך האישיים ולנסות להבין מה רוצה ממנו המפקיד יתברך, נותן התורה, כ

 את בניו. 

כשההורה יבין ויחוש שהוא בסך הכל מופקד כשומר מאת ה' על ילדיו ולא 

הבעלים עליהם, יהיה לו קל יותר לנתק את רצונותיו הפרטיים מילדיו ולכוין את 

בניו בדרך שהקב"ה רוצה בעבורם, תוך התייעצות עם הבן, הקשבה לרצונותיו 

ום כך שטחנו בפני הקורא את דברי חז"ל והכרת פני המציאות המתאימה לבנו. מש

, הראשונים והאחרונים, על חיוב או אי חיוב האב ללמד את בנו אומנות, וכעת 

 נמשיך בסקירת דברי קדמונינו בענין זה, וכדלהלן:

 האם התנאים נחלקו בדבר

( מביא שהגר"ח קניבסקי שליט"א 40בקונטרס "חובת האב" )להר"צ קופמן, עמוד 

"ם השמיט את דברי המשנה, המחייבת את האב ללמד את בנו השיב לו שהרמב

מניח אני כל אומנות  אומנות, משום שפסק כדעת ר' נהוראי המובאת לעיל, ש"

 ".שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה

והתורה (, וז"ל: "ב סימן קיא"ח "חאו)שו"ת אגרות משה כדברים אלו כתב גם ב

שיכול לסמוך ע"ז שיזמין לו השי"ת איזה  חייבה להאב ללמד את בנו תורה בע"כ

עבודה בגדלותו בשעה שיצטרך להרויח לפרנסתו ופרנסת אשה ובנים, כזו שיוכל 

אף בלא למוד ועסק בזה בילדותו קודם שהוצרך לפרנסה, אבל בלא עבודה 

בגדלותו גם ר' נהוראי מודה שאסור לסמוך על הנס אלא צריך לעבוד לפרנסתו, 

, אף שבקטנותו משמע שפוסק כר' נהוראי שאין "ג מת"ת ה"יוכדאיפסק ברמב"ם פ

שמחוייב האב ללמד  ,כי לא מצינו ברמב"ם דין זה .האב חייב ללמד אומנות לבניו

 .", עכ"לאומנות לבנו
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(, שאכן יש בכך מחלוקת תנאים, האם אב חייב סימן שו)ביאור הלכה וכן מצינו ב

דע דתנאים איפלגו בזה  -אומנות וללמדו ספר או ללמד את בנו אומנות, וז"ל: "

דיש סוברין דצריך האב ללמד לבנו תורה וגם ללמדו אומנות ]וה"ה  ,הענין בגמרא

אם מלמדו שידע לסחור כ"כ בשה"ג[ והתנא ר' נהוראי אמר מניח אני כל אומנות 

שבעולם ואיני מלמד לבני אלא תורה בלבד שכל אומניות שבעולם עומדות לו 

דם לאדם בעת ילדותו ולעת זקנתו מת מוטל ברעב אבל תורה עומדת לו לא

ומ"מ גם זה שמלמד לבנו אומנות  .בילדותו ובעת זקנתו כשהוא חלש שנאמר וכו'

 ,צריך לכו"ע ללמדו מתחלה וגם בעת שהוא עוסק במלאכתו תורה ויראת שמים

דאל"ה ימצא במלאכתו גופא כמה ענינים מאיסור גזל וגם עוד תקלות רבות ופרצת 

ות הרבה אשר אין עם ובפרט בימינו שהכל מתפזרין במקומ ,הדת לגמרי ח"ו

ישראל שומרי דת התורה מצויין שם אם לא יהיה קבוע בנפשו מנעוריו ידיעת 

התורה ושמירת המצות עלול ח"ו שיחלל שבת במלאכות גמורות שיש בהן חיוב 

מוד התורה שידוע שהיא מגני ]מן היסורים[ ומצלי מן החטא יסקילה. ואפילו בל

איזה עסק ג"כ הוא בכלל מלאכה וכנ"ל אמרו כל תורה שאין עמה מלאכה ]וה"ה 

בשם שה"ג[ סופה בטלה וגוררת עון כ"ש בלמוד המלאכה בלא תורה בודאי גוררת 

 ", עכ"ל.עונות הרבה וגם פרצת הדת בכללו ח"ו

(, שכתב שההלכה כר' נהוראי, וז"ל: א ,כא )ב"בחתם סופר וכבר מובא ב

ללמדם חכמת  םליש"י דלאו דוקא אלא ה"ה ישראש רפיר םבתינוקות נכרי"

, כי ישראל ללמוד שום אומנות ושום חכמה תדאין לתינוקו. ונ"ל דוקא קאמר םנכרי

תורת ה' דקיי"ל כר' אילעי סוף מס' קידושין מניח אני כל אומנות שבעולם  אם

ולכשיגדל ולא הצליח בתורה אז יטריח עמו ללמדו  ואיני מלמד את בני אלא תורה

אבל בנערותו אחת היא לאומה תורת  ,י' קי"ג ע"אאומנות כדעביד רב לברי' בפסח

 .", עכ"לה' תמימה

ולפנים כזאת בישראל לא למדו (: "סימן עט "מחו)ח"ה שו"ת חתם סופר וכן הוא ב

 ן", עכ"ל.כר' נהוראי שלהי קידושי ,תורה י אםכ תבני ישראל בילדותם שום אומנו
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א דמשנה וסבר ואמנם אף כי למדנו דעת גדולים שר' נהוראי נחלק על התנ

שהאב אינו חייב ללמד את בנו תורה, אך דעת המהרש"א והפנ"י ועוד אחרונים, 

 אינה כן. 

, האב חייב ללמד את בנו אומנות, אך עליו ללמדו תורה בקבע מהרש"אלדברי ה

ור' נהוראי דקאמר נמי לקמן מניח אני כל ואילו האומנות תהיה בעראי, וז"ל: "

ה ודאי דלא פליג וצריך כל אדם ללמוד אומנות אלא אומנות שבעולם כו' אלא תור

דה"ק מניח אני הקביעות של כל האומנות ואני מלמדו תורה בקבע ואומנות עראי 

וז"ש דהאומנות אינו עומד לאדם אלא בילדותו שאז הוא בכחו לקבוע לו אומנות 

כבדה אבל כשבא לידי זקנה או חולי אינו יכול לעשות מלאכה כ"כ כדי פרנסתו 

בל התורה אינה כן דע"י התורה המלאכה נקיה וקלה שיכול לעשות גם בימי א

 ".זקנה מתברכת לו וזה וזה נתקיים בידו

לדברי הפני יהושע לא נחלק ר' נהוראי על דברי המשנה ואף הוא סובר שהאב 

לפי שראה שבנו  ,אמנם ר' נהוראי כלפי עצמו אמר כןחייב ללמד את בנו אומנות, "

למודו מתקיים בידו בענין שיהא ת"ח גמור וצדיק גמור שמלאכתו זריז וממולח ות

אמר דמניח כל אומניות שבעולם ואינו מלמדו  ום הכייהא נעשית ע"י אחרים ומש

כיון שמלאכתו יהא  ,אלא תורה ואין לו לחוש לפרנסתו בתורה עם דרך ארץ

מסכת  על)כסא רחמים ספרו החיד"א ב". וכעין דבריהם כתב אחרים ל ידינעשית ע

 (. וע"ע בד' העיון יעקב ובבן יהוידע )קדושין פב, א(.סופרים פט"ז ה"א

( בשם ספר מפתח הים ב"הלכות דעות פ )לרבי שבתי סופר, שערי דעהוכ"כ בס' 

רק על עצמו לבד החמיר, ואמר בלשון מניח אני ... ר' נהוראי)לרי"מ קובלנץ(, ש"

אבל לכו"ע א"א לעשות כן, ואמר ג"כ לעולם ילמד אדם את בנו  ,בעצמי כו'

אומנות כו', היינו שאם בא אדם לשאול מה יעשה בהנהגת בנו למען בית חייו 

אומרים לו כדין תורה שילמד את בנו אומנות נקי' וקלה, משום דלאו כל אדם זוכה 

 ".להיות מיושבים באהלו של תורה

ה מצוה בלימוד אומנות ור' נהוראי אינו חולק גם הגר"א וסרמן זצ"ל סבור שישנ

אבל אם רואה אדם בבנו שנפשו חשקה בתורה על החובה ללמד את בנו אומנות, "
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והוא מוכשר להיות גדול בתורה, בזה אמר ר' נהוראי מניח אני כל אומנות 

שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, ולא חלק ר' נהוראי אהא דחייב אדם 

ולימוד אומנות כדי ".  וז"ל בקובץ שיעורים )ח"ב סי' מז(: "ותללמד בנו אומנ

להתפרנס היא מצוה, ומה"ט פוסקין בשבת על התינוק ללמדו אומנות, דהוי בכלל 

לא שזהו לכלל העולם, אבל אם  .חפצי שמים, דחייב אדם ללמד את בנו אומנות

בזה אמר רואה אדם בבנו שנפשו חשקה בתורה והוא מוכשר להיות גדול בתורה, 

ר' נהוראי מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, ולא חלק 

ר' נהוראי אהא דחייב אדם ללמד בנו אומנות, וא"א לומר בדעת ר' נהוראי ששום 

אדם לא יתעסק באומנות רק בתורה לבדה, כי הוא דבר שא"א קודם ביאת 

ך ארץ, וראיה לזה מהא דפריך המשיח, וקרא כתיב ואספת דגנך הנהג בהן מדת דר

בגמ' מכות ה' אומנות נמי מצוה ומשני דגמיר אומנות אחריתי, ומאי קושיא דילמא 

מתניתין כר' נהוראי, אלא ודאי דליכא פלוגתא בזה כלל, עיין במשנה ברורה סס' 

ש"ו ויותר מוכח כן בירושלמי שהביא כ"ת ריש פיאה, שאלו את ר' יהושע מהו 

ו יונית, אמר להם ילמדנו בשעה שאינו לא יום ולא לילה, שילמוד אדם את בנ

שנאמר והגית בו יומם ולילה, מעתה אסור ללמד את בנו אומנות, והתני ר' 

ישמעאל ובחרת בחיים זו אומנות, ר' אבא בריה דר' חייא מפני המסורות, והיינו 

מפני  דאין האיסור מפני ביטול תורה, אלא גזירה מיוחדת היתה שלא ללמוד יונית

קלקול המלשינים, ואמאי לא משני דס"ל כר' נהוראי, אלא שקושית הגמרא צ"ע, 

אמאי לא משני דמיירי היכא דגמיר אומנותא אחריתי, ושפיר אסור בכה"ג משום 

ביטול תורה, ושמא משום דסתמא קאמר לאסור, עכ"פ היכא דיש בזה משום 

 ", עכ"ל.אומנות ודאי שרי

לבאר בדברי הרמב"ם, שהשמיט כליל את החיוב עוד יש להעיר שלכאורה קשה 

ללמד בנו אומנות, משום שפסק כר' נהוראי שמניח אני כל אומנות שבעולם 

וחייב  ומלמד את בני תורה, שהרי הרמב"ם בפירוש המשניות בסוף קדושין כותב: "

 .", והשמיט כליל את דעת ר' נהוראיאדם ללמד את בנו אומנות נקיה

-  
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 בנה אומנותחובת האשה ללמד את  -

פירשוה בגמרא כל מצות המוטלות על האב : " , א(קידושין כטכתב המאירי )

לעשותם לבן כגון למולו ולפדותו אם הוא בכור וללמדו תורה ואומנות ולהשיאו 

שמאחר שאין מצוות בהן לעצמן אינן  .האבות חייבין בכך ולא האמהות ,אשה

ות ותלמוד תורה נשים פטורות מצוות בהן לבניהן והרי מילה ופדיון אינן בנקב

 .מדכתיב ושננתם לבניך וכן הן פטורות להנשא שאינן מצוות על פריה ורביה

וכן  .מכל מקום דיו להיות כתלמוד תורה ,ואמנות אף על פי שהאשה צריכה לו

הרי היא  ,דה בת מלך פנימה ואם תצריכה להזקיק את בנה ללמוד אומנותושכל כב

 ", עכ"ל.צריכה לילך לפני האמנין תמיד לראות בלמודו

ובר"ן )קדושין יב, מדפה"ר( כתב בזה: "ובהא נמי פשיטא לן דאשה לא מיפקדא, 

 שאין דרכה בכך", עכ"ל. ועי' פורת יוסף ובהגהות הרד"ל שם.

( הסתפק בדבר, האם האם חייבת ללמד את בניה ב ,קידושין ל)המקנה ואמנם 

מיהא מסתברא מדקרא את לימוד האומנות  במסקנתו כותב המקנה כך: " אומנות.

ואף  .דאטו גברא בעי חיי ונשי לא בעי חיי כדאמר לקמן .אף האשה בכלל ",חיים"

 ?!".  מ"מ במה תתפרנס אם תאלמן או תתגרש ה,דבעלה חייב במזונותי

 )המשך בפרק האחרון, שייתפרסם בס"ד בשבוע הבא(.
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת בא

 י(?"איזה דבר משותף לבור שבו הורד יוסף ולגלות מצרים )רש .א

 באיזו מכה מצאנו לשון שביאורו בכמה מקומות "אתמול"? .ב

 מצאנו לשון חמלה?היכן מצאנו לשון שנינה? ולשון חבטה? והיכן  .ג

 איזו מכה הכתה גם מחוץ לארץ מצרים?  .ד

 איזו לשון משמעותה כלי שיש בו בית קיבול, וגם אחד מחלקי הפתח? .ה

 חדוותא דאפטרתא הפטרת בא )ירמיה מו(

 איזה פסוק בהפטרה דרשוהו חז"ל על ריב ההרים? .ו

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' וארא

 היכן מצאנו לשון אוטם וכיסוי? .א

ֵאל ְבֵני ֵהן ֵלאֹמר' ד ַלְפֵני ֹמֶשה ַוְיַדֵבר( ו, יב) ְמעו ֹלא ַיְשר  ֵעַני ְוֵאיךְ  ֵאַלי ש   ַפְרֹעה ַיְשמ 

ִים ֲעַרל ַוֲאַני תָּ  אומר אני ערלה לשון כל וכן, שפתים אטום. שפתים ערל י"ופירש: ְשפָּ

.(, כה, ט שם) לב ערלי. משמוע אטומה.(, י, ו שם) אזנם ערלה. אטום שהוא

 כוס משכרות והאטם.(, טז, ב חבקוק) והערל אתה גם שתה. מהבין אטומים

 עשו.(, כג, יט ויקרא) ערלתו וערלתם. בה ומכוסה אטום שהגיד, בשר וערל. הקללה
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(, שם) ערלים לכם יהיה שנים שלש. אכילתו בפני שיבדיל איסור, מגוכיסוי אוטם לו

 :מלאכלו ומובדל ומכוסה אטום

 ולשון הסתרה?

ם ַמְצַרַים ַחְרֻטֵםי ֵכן ַוַיֲעשו( ז, כב) ֵטיהֶּ ַמע ְוֹלא ַפְרֹעה ֵלב ַוֶיֱחַזק ְבלָּ  ַכֲאֶשר ֲאֵלֶהם ש 

  .ובחשאי מדבלט אותו שאומרין לחש. בלטיהם י"ופירש': ד ַדֶבר

 והיכן מצאנו לשון יציקה?

ַעיר ֶאת ַפְרֹעה ֵמַעם ֹמֶשה ַוֵיֵצא( ט, לג) יו ַוַיְפֹרש ה  ד ַהֹקלֹות ַוַיְחְדלו' ד ֶאל ַכפ  ר   ְוַהב 

ר ט  ה ִנַתךְ  ֹלא ומ  ְרצ   הגיעו לא באויר שהיו אותן ואף, הגיע לא. נתך לא י"ופירש: א 

. עלינו ותגיע, דעזרא.( יא, ט דניאל) והשבועה האלה עלינו ותתך לו ודומה, לארץ

, מתכת יציקת לשון.(, כב, כב יחזקאל) כסף כהתוך בחלק חברו סרוק בן ומנחם

, לארץ נתך לא זה אף. לאתכא, לצקת. ואתיך, ויצק כתרגומו דבריו את אני ורואה

 :מהלארץ הוצק לא

 בפרשתינו?איזו פעולה עשו המלאכים שבאו לאברהם, וכן עשה משה רבינו  .ב

י ''רש. אתו דבר אשר למועד( כא, ב במלאכים שבאו אל אברהם נאמר )בראשית

 לו שרט, אליך אשוב למועד לו כשאמר וקבע דבר אשר המועד את, יתיה דמליל

 :תלד האחרת בשנה זו לשריטה חמה כשתגיע, לו ואמר ,בכותל שריטה

                                                
תוֹ  ַוֲעַרְלֶתם( יט, כג אויתבארו הדברים עפ"י דברי הרמב"ן עה"פ )ויקר מג ְרל  , אטימתו "ואטמתם ,י"שפירש. ַפְריוֹ  ֶאת ע 

 כמו, לב סגור -" לב ערל(: "ט מד, יחזקאל: )יהיה, כן ואם. פירש "ויפה וכתב הרמב"ן", בו מליהנות ונסתר אטום יהא

 נכנס הקול אין, ואטומה סגורה שהיא -" אזנם ערלה(: "י ו, ירמיהו) וכן". לבם סגור ואקרע(: "ח יג, הושע) שנאמר

 השפתים בגידי ופעמים, הלשון בגידי וסגירות אוטם העלגות כי, שפתים סגור - (יב ו, שמות" )שפתים ערל"ו. בה

 ", לאלם פיך פתח(: "ח לא, משלי, )פתיחה יקרא והדבור; כראוי יפתחו שלא
ט ֵאַלי הו ַכְשֹמעַ  ַוְיַהי יג( א יט,-ובלט הוא לשון הסתרה, כאמור )מלכים מד נ יו ַויָּלֶּ , אפוהי "וכריך י''ופירש ְבַאַדְרתוֹ  פ 

 :בשמלה" לוטה(: י כא, א-שמואל) אומר הוא וכן
ל( והפסוק בדניאל שהביאו רש"י בתחילת דבריו )ט, יא מה ֵאל "ְוכ  ְברו ַיְשר  ֶתך   ֶאת ע   ְבֹקֶלך   ְשמֹועַ  ְלַבְלַתי ְוסֹור תֹור 

ֵלינו ַוִתַתךְ  ה עָּ לָּ אָּ ה הָּ ה ֲאֶשר ְוַהְחֻבעָּ ֱאֹלַהים ֶעֶבד ֹמֶשה ְבתֹוַרת ְכתוב  אנו ַכי ה  ט  לֹו", יתבאר ג"כ מלשון יציקה, כעין  ח 

ַפךְ (: ד, ב איכה) ֵאש ש  תֹו. וכ"פ שם במצודת כ   אשר השבועה בטול ועונש האלה עלינו נשפך ."ותתך דוד, שכתב ֲחמ 

 התורה". קבלת על נשבענו
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ֵעת ַמְמַטיר ַהְנַני( ט, יח)ובפרשתינו  ר כָּ חָּ ד מָּ ר  ֵבד ב  י ה ֹלא ֲאֶשר ְמֹאד כ  ֹמהו ה   כ 

ה ַהיֹום ְלַמן ְבַמְצַרַים ה ְוַעד ַהו ְסד  ת   לו שרט, למחר הזאת כעת. מחר כעת י"ופירש: ע 

 :מוהברד ירד, לכאן חמה כשתגיע למחר, בכותל שריטה

 היכן מצאנו לשון ריבוי דברים? .ג

ֵאר ְלַפְרֹעה ֹמֶשה ַוֹיאֶמר( ח, ה) ַלי ַהְתפ  ַתי ע  ֶדיך   ְלך   ַאְעַתיר ְלמ   ְלַהְכַרית וְלַעְםך   ְוַלֲעב 

ֶתיך   ַמְםך   ַהֲצַפְרְדַעים ַאְרנ ה ַבְיֹאר ַרק וַמב   אעתיר. לך אעתיר למתי י"ופירש: ַתח 

 הרבות עתר לשון שכל מפני, ועתרתי עתרו אעתר נאמר ולא, והעתרתי העתירו

 אעתיר, יאמר כך, הפעיל לשון והרביתי ארבה הרבו יאמר וכאשר, הוא פלל

, .(יג, לה יחזקאל) דבריכם עלי העתרתם לכולם ואב, דברים והעתרתי העתירו

 :הרביתם

 (?2ולשון הפרשה והבדלה )

ֶליה   ֹעֵמד ַעַםי ֲאֶשר ֹגֶשן ֶאֶרץ ֶאת ַההוא ַביֹום ְוִהְפֵליִתי (ח, יח) ם ֱהיֹות ְלַבְלַתי ע   ש 

ֹרב ֶרץ ְבֶקֶרב' ד ֲאַני ַכי ֵתַדע ְלַמַען ע  א  ' ה והפלה וכן ,והפרשתי. והפליתי י"ופירש: ה 

 היא ומופרשת מובדלת לא.(, יא, ל דברים) ממך היא נפלאת לא וכן.(, ד, ט שמות)

 : ממך

ה( ט, ד) ֵאל ַמְקֵנה ֵבין' ד ְוִהְפלָּ ַים ַמְקֵנה וֵבין ַיְשר  ל י מות ְוֹלא ַמְצר  ֵאל ַלְבֵני ַמכ   ַיְשר 

ר ב   :והבדיל. והפלה י"ופירש: ד 

 והעלמה? איזה לשון משמעותו בפרשתינו איבוד, ובפרשת ויחי מניעה .ד

ה ַכי( ט, טו), שבפרשתינו משמעותו כילוי ואבדן, שנא' הכחדהלשון  ַלְחַתי ַעת   ש 

ֶבר ַעְםך   ְוֶאת אֹוְתך   ו ַאךְ  י ַדי ֶאת ֵחד ַבד  ֶרץה   ַמן ַוִתכָּ  :א 

                                                
ֹמהו ַמי ְבֹכחוֹ  ַיְשַגיב ל-אֵ  "ֶהן(: כב, לו איוב)נא'  א.ויש כאן ב' תועליות,  מו  ואין גדול שכחו "מתוך י''ופירש מֹוֶרה", כ 

 יכול שאין יודע שהוא לפי מכה קודם מתרה אליו לשוב לחוטא כשמורה. מורה כמוהו אין לפיכך. מפניו להנצל

 מחר מביא והנני( ט שמות) ברד מחר כעת ממטיר הנני ומכה מכה כל על בפרעה מתרה שהיה כמו ממכתו להשמר

 ממנו". וינצל יחזור בו יתרה שאם פתאום עליו בא מאויביו להנקם כשרוצה ודם ובשר כולם וכן ארבה

 והיינו שבהודעה מראש באופן מדוייק יש כבוד שמים, שאע"פ שיודעים א"א להמלט מן המכה.

 אמתת עוד ממנו יתברר נביא מפי תחלה נגזר ההוא המופת יהיה מב"ן )סוף פרשת בא( "וכאשר. כתב הרב

 הנבואה", והיינו שכיון שדייק משה רבינו את זמן המופת מתברר שנודע לו כן ע"י נבואת ד'.
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ה ַוַתֹתם( מז, יח ואילו בפרשת ויחי נא' )בראשית נ  יו ַוי ֹבאו ַהַהוא ַהח  ה ֵאל  נ   ַבח 

ה וַמְקֵנה ַהֶכֶסף ַתם ַאם ַכי ֵמֲאֹדַני ְנַכֵחד ֹלא לוֹ  ַוֹיאְמרו ַהֵחַנית וכו',  ֲאֹדַני ֶאל ַהְבֵהמ 

 ששם המשמעות היא העלמה והסתרה.

ר( ד, ז הכתוב השלישי ויכריע, שנא' )איובובא פירש"י על  א ְזכ  ַקי הוא ַמי נ  ד נ  ב   א 

ַרים ְוֵאיֹפה דו ְיש   שמות) הארץ מן ותכחד כמו ונאבדו נעלמו. י "נכחדו''ופירש :ִנְכחָּ

, ומשמש בין לאבדן מן העולם ובין העלמה מן העיןוהיינו שהלשון הכחדה פי'  :"(ט

 להסתרה.

 באיזו מכה הייתה מציאות האמורה במלאכי השרת?  .ה

לֹום ֹעֶשה ַעםוֹ  ו ַפַחד "ַהְמֵשל( אות ו בראשית במלאכים נאמר בחז"ל )תנחומא  ש 

יו  המים מן מיכאל. גבריאל זה, ופחד. מיכאל זה, המשל(. ב, כה איוב) ַבְמרֹומ 

 עשה, אומר הוי. זה את זה מזיקין ואינן השכינה לפני עומדין והן, האש מן וגבריאל

 ומשרתיו אש של והמלאכים מים של הרקיע כל, שמעון רבי אמר. במרומיו שלום

 . "המים את שורף האש ולא האש את מכבין המים ואין, להט אש

מצאנו יותר מזה, שפי' שהמלאכים עצמן בלולים מאש ( כה, ב וברש"י שם )איוב

 את מכבין מים ואין בלולין ומים אש במרומיו, שלום עושה ומים, וכ"כ )שם( ל"א,

 :ש''כ, האש

ד ַוְיַהי( ובפרשתינו נאמר )ט, כד ר  ד ְבתֹוךְ  מזִמְתַלַקַחת ְוֵאש ב  ר   בתוך י נס''ופירש: ַהב 

 ביניהם שלום עשו קונם רצון ולעשות, הוא מים והברד, מעורבין והברד האש, נס

 .(:ו, יב ר"שמו)

                                                
ה רוחַ  ְוַהֵמה ו ֵאֶרא א, ד( והנה הלשון "אש מתלקחת" נא' גם במעשה מרכבה, )יחזקאל מז ר  ה ְסע  א  פֹון ַמן ב  נ ן ַהצ   ע 

ַביב וכו' לוֹ  ְוֹנַגה ִמְתַלַקַחת ְוֵאש ג דֹול  ס 

 בתוך בכאן גם סביב, לו ונוגה מתלקחת ואש ואידך דין, במסורה' ב. מתלקחת ואש וכן ציין בבעל הטורים )כאן(

 :סביב לו ונוגה זהו ומאורים נצוצות ממנו ויוצא האש היה הברד

היה גילוי של אחת מן המידות של מעלה, ועניינה הוא כמבואר כאן ברש"י "ולעשות רצון ונראה לבאר שבברד 

ם ה עֹוַשים קונם עשו שלום ביניהם", ולשון זה נאמר במלאכים בברכת יוצר "ְוֻכל  ה ְבֵאימ  שמחמת  ,קֹונ ם" ְרצֹון וְבַיְרא 

מבקשים גם בר"ה בתפילת ובכן תן פחדך אימה והיראה עושים שלום ביניהם לעשות רצון קונם, וכמו כן אנו 

 ואימתך וכו', שמחמת הפחד והאימה "יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם".

יו ַסְתרוֹ  ֹחֶשךְ  י ֶשת יג(-והנה פירש"י בתהילים )יח, יב תוֹ  ְסַביבֹות  ֵבי ַמַים ֶחְשַכת ֻסכ  ַקים ע  יו ֶנְגדוֹ  ַמֹמַגה: ְשח  ב  ְברו ע   ע 

דבָּ   אור אין החשך מן לפנים תאמר ושמא סביבותיו אשר חשך הם שחקים שבעבי. מים חשכת י"ופירש: ֵאש ְוַגֲחֵלי רָּ

 הברד. עברו: אש וגחלי ברד ועוברים בוקעים סביבותיו אשר עביו את מחיצתו ומתוך נגדו אשר מנוגה לומר תלמוד

 :סוף ים על המצריים על ועובר בוקע
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 והיכן נרמז דבר זה בתפילה?

לֹום אומרים ֹעֶשהשאנו  יו ש  לֹום ַיֲעֶשה הוא ַבְמרֹומ  ֵלינו ש  ל ְוַעל ע  ֵאל כ   ְוַאְמרו ַיְשר 

ֵמן  :מחא 

 כט(-חדוותא דאפטרתא הפטרת וארא )יחזקאל כח

 היכן נרמזו חלומות פרעה שפתר יוסף? .ו

ַתַתי( יא-כט, י) ְרבֹות ַמְצַרַים ֶאֶרץ ֶאת ְונ  ה ֹחֶרב ְלח  מ   ְגבול ְוַעד ְסֵוֵנה ַמַםְגֹדל ְשמ 

ר ֹלא: כוש ה ַתֲעב  ם ֶרֶגל ב  ד  ה ְוֶרֶגל א  ר ֹלא ְבֵהמ  ה ַתֲעב  ַעים ֵתֵשב ְוֹלא ב  נ ה ַאְרב  : ש 

 שנכתב פעמים שלשה כנגד פרעה בחלום נגזרו רעבון שני ושתים ארבעים י"ופירש

 שני הרי ליוסף, וספרו ,(מא בראשית)ראה  רעות שבלים ושבע פרות שבע החלום,

 הרי( שם) הרקות השבלים' וז והרעות הרקות הפרות שבע לו אמר ויוסף פעמים,

 הרעב, שנתים זה כי שנאמר שתים אלא להם היה ולא לרעב, ושתים ארבעים

 זרע ותן שנאמר זרעו השלישית בשנה שהרי הרעב, פסק למצרים יעקב ומשירד

 : מטעכשיו להם נפרעו והארבעים( מז שם' )וגו ונחיה

  

                                                                                                                                                                         
 מה הים על שפחה ראתה( ג שירתא מכילתא)ונמצא שברד וגחלי אש היו אף בקריעת ים סוף, שכידוע נאמר בה 

ואם כנים דברינו שבברד היה גילוי של מידת ה"שלום לעשות רצון ד'", הנה אפשר  הנביא. יחזקאל ראה שלא

 ה הדבר גם ליחזקאל הנביא.שנתגלה גילוי זה יחד עם מעשה מרכבה שנתגלה בקריעת ים סוף, כשם שנתגלה ז
 פסיעות שלש שיפסיע צריך המתפלל לוי בן יהושע רבי אמר אלכסנדרי רבי והנה נאמר בחז"ל )יומא נג:( "אמר מח

ומשו"כ אומרים פסוק זה, והנה הפסוק הזה הוא נתינת שלום מצד הקב"ה שעושה  "שלום יתן כך ואחר לאחוריו

 לנתינת שלום למקום.במלאכים ובישראל, ואין מבואר היאך נחשב 

 קושר שהיה ה''להקב מצאו למרום משה שעלה בשעה לוי בן יהושע ר''פט.( "וא ויתכן לבאר עפי"ד חז"ל )שבת

 לעזרני, לך היה ל''א לרבו, שלום שנותן עבד יש כלום לפניו אמר בעירך שלום אין משה לו אמר לאותיות כתרים

. בעירך: שלום ליתן דרך אין. שלום דברת". ופירש"י "אין כאשר' ה כח נא יגדל ועתה יד, יז( )במדבר לו אמר מיד

 "'ה כח נא יגדל לו אמר אחרת בעליה. מיד :מלאכתך תצלח לומר. לעזרני: במקומך

והיינו שא"א ליתן שלום להקב"ה, שהרי אין עבד נותן שלום לרבו, אלא שיש לו לומר "תצלח במלאכתך", וממילא 

וכו', שאנו מתפללים כדרך שהתפלל משה אחר חטא המרגלים ועתה יגדל כח ד',  יתכן שזהו עושה שלום במרומיו

שיצליח במלאכתו שהיא הרחמים והחנינה לכלל ישראל, כן אנו מתפללים שיצליח במלאכת עשיית השלום 

 בישראל ובמלאכים. 
 שייכת לגזירת הרעב.וקצת צ"ב שהרי כיון שאין יושביה עליה א"כ אינם חשים הרעב וגזירת הגלות שגלו אינה  מט

 ואולי עיקר הגזירה היא הרעב, והגלות היא תוצאה מעוצם הרעב, שהיה כ"כ רעב שכל יושבי הארץ נפוצו.
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 סיפור

 קופלמן זאב הרב/  סיפור

 היודע משאת נפשו

הייתה זו שעת לילה מאוחרת בה החושך והעלטה פורשים זרועות שחורות 

אימתניות לעבר הבריאה והיקום כולו נם את שנתו העריבה. בית הקברות השומם 

כמעט מכל נפש חיה קודר ומאיים כתמיד. כל מה שיש בו אלו הם רק שורות על 

גלי עצמות גבי שורות של מציבות ברובם עם כיתוב שבור ומנוצץ, שמתחתיהם 

אכולות רימה ותולעה של אנשים שבעבר היו חיים ופעילים, כמה בורות מכוסים 

של קברים עתידיים המיועדים לאנשים הבאים אשר עתידים לנפוח את נשמתם 

בקרוב, ומספר מצומצם של מבקרים מבני משפחתו של אחד הנפטרים, ותו לא. 

ן המרחפים בחלל בית דומיית אלמוות שוררת בחללו, אגדות על שדין ולילי

הקברות בשעות הלילה ועושים שמות בכל מי שאיתרע מזלו לבוא איתם במגע 

מונעים מ'בני תמותה' שעדיין לא מתו לבוא שם לביקור בשעות לא שעות אלו. 

זאת למעט אדם תימהוני אחד מוצף רגשות וחמוש בשאיפות מרקיעות שחקים 

הקברות יומם וליל ללא הפוגה שלעולם לא תתגשמנה, הלה עומד וממתין בבית 

הומה וכסף תאב ומצפה כמה ומייחל, גשם החורף ושרב הקיץ לא ירתיעוהו, 

מצידו  ואודבק בה, ועד שזו לא תתגשם המופרכת    על משימה הוא התביית 

 משיך לצפות ולצפות לכסוף ולהמות 'עד שתצא נפשו'...י

 מיהו האיש המוזר הלזה ומהו סודו?

*** 

שלמה היה יהודי ביש גדא פשוט ותמים העמל לפרנסתו יומם ולילה ומוציא אך 

בדוחק את מחייתו, לכאורה היה הוא עוד איש ככל האנשים שרבי לא היה לו כל 

עניין מיוחד לכבדם הנע בתוככי קו התפר שבין 'עני' ו'אביון', ברם, נקודה אחת 

עם והיא: חוש דמיונו 'שולית' לכאורה הבדילה בינו לבין שאר הנמושות שב

המפותח עד מאוד והשאיפה לגדולות אשר התבלטה אצלו עוד מימי ילדותו, כבר 

משחר נעוריו היה נוהג לטוות בעונג רב את קורי חלומותיו המרקיעים להימנות על 
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שכבות האצולה והיה משוחח על כך עם כל מאן דבעי ולא בעי, עם הזמן חבריו 

ולהפטיר לעברו בלגלוג בלתי מוסווה: 'הנה בעל  הנערים הורגלו לנוד לו בראשם

החלומות הלזה בא', היו כאלה אמנם בעלי 'מבינות' בנפש האדם אשר היו 

מקמטים את מצחם למשמע קריאת הגנאי ואומרים עליו בהערכה והתפעלות 'הוא 

עוד יגיע רחוק', אך קולם הבודד היה כקול הקורא במדבר ומרבית האנשים ראו 

 אובייקט לרחמים והשתעשעות 'בשעות הפנאי'. בשלמה סוג של

כיום בהיותו יהודי המתקרב לשנות הבינה הטרוד על המחיה ועל הכלכלה לא 

נותר בשלמה לכאורה כל זכר לחלומות היפים של שנות הנעורים, שכן שגרת 

החיים הנעה בקצב מסחרר, ה'בנפשו יביא לחמו', והצורך להגשים את הגזירה של 

א לחם', ייבשו אצלו כליל את השאיפות והעמידו אותו בשני 'בזיעת אפך תבי

רגליו פחות או יותר על קרקע המציאות, ואמנם מפעם לפעם התעוררו השאיפות 

הרדומות מרבצם, הרתיחו את דמו, וצרבו את קרביו, אך עול החיים התובע, 

שאלות הקיום הדוחקות, וקושיית ה'כסף מנלן' המייסרת, הדחיקו חיש מהרה את 

המחשבות הסוררות לתהום הנשייה ושלמה נאלץ לשוב בהקדם לשגרת החיים 

המשמימה ולשמור את כל המחשבות המשכרות הכובשות את כל ישותו לעת 

 מצא שזו טרם נמצאה.

ויהי היום שלמה צועד ברחוב לתומו בבגדים בלויים ועתיקי יומין בדרך לאחת 

שני ברירות, והנה לפתע ממטלות החיים הדוחקות שאינם מותירות ביד האדם 

רואה הוא את בן המלך בכבודו ובעצמו הפוסע לו מעדנות ברחוב בחיוך זחוח כמי 

שכל הזמן שבעולם עומד לרשותו, לבושו הדר, וכל כולו אומר כבוד ויקר והכרת 

ערך עצמו, בראותו את 'המראה הגדול הזה' לפתע פתאום כל המחשבות 

קו בדי עמל לתת ההכרה חדרו באחת הסוערות של השאיפה לגדולות אשר נדח

להכרתו של שלמה, הציפו את ליבו, ומנעו בגפם מכל מחשבה שאינה ממין העניין 

לחדור פנימה, תוך כדי סבך המחשבות באופן בלתי רצוני נמלטה מגרונו אנחה 

לי מחיי העלובים, הלוואי שהייתי חתנו ווי 'אוי עמוקה המשברת כל גופו של אדם: 

 של המלך...'
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גע כמימרא לאחר מכן התנער שלמה משרעפיו והעיף מבט מוטרד וחשדני לעבר ר

סביבותיו, כולו חושש וחרד שמא ישנם אוזניים לא רצויות שיגלוהו בקלונו, הלא 

עוד כמה שנים ילדיו עתידים להיכנס לפרק 'האיש מקדש' והוא ממש אינו מעוניין 

יציב בנפשו תחזורנה על שהשמועות הרכלניות עליו משנות הבחרות כאדם בלתי 

עצמם ותקבורנה את עתידם הזוהר של בניו המוצלחים, כמו בכדי למלוח שמן על 

פצעיו שומע הוא לפתע את קולו של בן המלך הקורא לו לבוא אליו, לאחר כדקה 

של מבוכה ונעיצה של עשרות זוג עיניים סקרנות של העוברים והשבים קרב שלמה 

בר בן המלך וכשהיה בטווח שמיעה מה זה אומר לו בלב פועם וצעדים הססניים לע

 'הפסק להיאנח, לך לבית הקברות שם תשיג את מבוקשך...' אם לא כך:

מיד כששמע שלמה את הבשורה המרנינה לא ידע את נפשו מרוב אושר וחדווה, 

'הבטחתו המפורשת' של בן המלך האגדי יורש הכתר של המדינה ו'גיסו לעתיד' 

ועוררה אצלו כוחות רדומים, בהתרגשותו כי רבה שכח לברר לקחה את נפשו שבי 

אלו 'פרטים קטנים ושוליים', כיצד בדיוק יתרחש המפגש הגורלי בבית הקברות -אי

והאם גם המלך יופיע בהדרו בבית הקברות לקראת 'המאורע המכונן', כל 

'הבירורים הקטנים' אינם נוגעים לו כהוא זה, הפרט המכריע הוא שהוא שמע 

וזניו את בן המלך אומר לו מפורשות שעליו להיות בבית הקברות לפרק זמן בא

בלתי ידוע עד שבדרך מסתורית כלשהיא יהפך בבית הקברות לגיסו, והוא החל 

להתכונן אפוא ברצינות תהומית ובמלוא כוח מרצו לקראת המעבר מ'ביתו הישן' 

 ל'ביתו החדש'.

א הרבה להתעמק במשמעות בן המלך כשלעצמו ששלף את המשפט בהינף יד ל

מעשיו, ולא יכול היה כלל לעלות על קצה רעיונו מחשבת עוועים שכזו, כיצד הוא 

הפקיר במוצא פיו יהודי תמים לרחמי דמיונותיו ושהלה רחוק היה לראות זאת 

כהלצה שדופת קדים, הוא עצמו ראה בכך גילוי של הומור יחד עם 'מוסר השכל 

י מעמדות וכל האנשים שוכבים שם בשוויון זכויות נוקב', שבקבר אמנם אין הבדל

אך כאן בעולם המעשה ישנם גם יש 'אי אלו' חילוקי מעמדות, ושלמה לעומתו 

שלא שמע מין הסתם על הפתגם 'אין הכפרי חפץ בבת המלך' הבין את דבריו 
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כפשוטם, וכבר למחרת היום ארז את מעט מטלטליו לקח עימו מעט מזון בעבור יום 

היותר' וישם פעמיו לעבר בית הקברות העירוני רחב הידיים של עיר  אחד 'לכל

הבירה, שם התיישב במקום בולט וניכר לעין בכדי למנוע ממשפחת המלוכה את 

הטרחה לחפש אחריו, ופתח בהמתנה מורטת עצבים בריכוז כל החושים אשר 

 התחילה אמנם ביום אחד אך קיצה לא נראה באופק.

יני 'חכמים בעיני עצמם' אשר קול בכייתם של האישה בתחילה עוד נמצאו כל מ

והילדים על אביהם אשר נטשם לאנחות לטובת דמיונות שווא נגע לליבם החכמני, 

והם לקחו את רגליהם בואכה בית הקברות בכדי להוכיח קבל עם ועידה לאחרים 

ובעיקר לעצמם, שהם המה החכמים הגדולים ביותר עלי אדמות שינחלו הצלחה 

שאף אדם אחר זולתם לא הצליח, ברם, כל דברי השכנוע שלהם נפלו על  במקום

אוזניים ערלות ושלמה נותר איתן בסירובו, לא איש כמוהו יחמיץ את הזדמנות 

חייו בשל כמה דיבורי הבל של הבריות, הלא כל רגע נתון פמליית המלוכה עתידה 

ליו ולו לרגע קט, לבוא והוא איננו יכול לחמוד איתם לצון ולהותירם להמתין ע

בסוף רעייתו האומללה דרשה את שלה ובסופו של דבר הגט המיוחל בא לידה 

 בבית הקברות.

כמה נשמות טובות הביאו לשלמה מפעם לפעם דברי מזון, הניחו אותם בדומיה 

ליד מקומו הנצחי של האיש החולמני והמהורהר, והסתלקו במהרה לעבר 

דם לעסוק עם אנשים שלא מעלמא הדין האנושות השפויה, זמנם אינו פנוי בי

הזונחים את משפחתם ועוברים לדור בבית הקברות בכדי להגשים חלומות 

באספמיא כשגם המחיר הכבד של גירושין מנשותיהם אינו מרתיעם, די והותר 

עימותים יש להם עם הפקחים שמקרב דורשי טובתו הדורשים מהם להפסיק את 

תאושש האיש מחלום הבלהות שתקפו ויחזור הספקת המזון אולי בהעדר מזונו י

לעצמו, ליבם אינו נותן להם לראותו הולך וגווע, והם אינם יכולים ליטול על 

שכמם את האחריות אולי יפתח הלה בשביתת רעב ויחסוך מהבריות את זכות 

 הלוויה של 'מת מצווה'...
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ועם שלמה כשלעצמו ככל שחלף הזמן הלך והתפשט לגמרי מחיזו דהאי עלמא, 

בהתחלה עוד הקהה בו לפעמים חוד הכאב על עזיבת אשתו וילדיו הרי שאט אט 

לא נותרו בו כל רצונות ומאווים זולתי להיות חתנו של המלך, והוא היה עומד 

ומצייר לעצמו יומם ולילה את האושר המצפה לו מעבר לגדר בית הקברות כאשר 

שאלו בפליאה בלתי יהיה חתנו האהוב של המלך וכל הללו ששחקו למשבתו י

 מוסתרת 'הזאת נעמי'.

דיוקנו של -ככל שחלף הזמן נעשה חלום חייו מטושטש אצלו יותר ויותר, דמות

המלך כבר הפסיקה להיעמד לנגד עיני רוחו, ומאחר שהוא ביטל את כל משאלותיו 

לטובת משאלת חיים אחת ויחידה הוא החל להפנות את כוח הריכוז העז בו היה 

שכלות אלוקיות נשגבות אשר הפעימו את רוחו והטרידו את נתון לטובת מו

מנוחתו, לא חלף זמן רב ועיסוקיו ופרישותו המוחלטת מכל הבלי העולם הזה 

הובילוהו לעבר מדרגות גבוהות מעל גבוהות עד שנעשה ברבות הימים לצדיק 

אמת ויצא שמו כאיש אלוקי אשר תפילתו נשמעת במרומים, והחלה נהירה של 

עבר האיש הקדוש המתגורר בבית הקברות לבקשת ברכה וישועה, ויהי אנשים ל

מקום בית הקברות לחרדת אלוקים, וכעדות בעל 'הראשית חכמה' בשם המקובל 

'היודע משאת 'רבי יצחק דמן עכו' התקיימו באיש פלא זה דברי המליץ הקדמוני: 

 ...  נפשו יקל עליו לעזוב כל הון שבעולם'
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 ל הרב חנוך חיים ויינשטוקסיפור / מארכיונו ש

 מעגל שנסגר

יום שישי בעיר אולינובסק שעל גדת הוולגה ברוסיה. בבית משפחת מרוזוב, 

שליחי חב"ד בעיר, ההכנות לשבת בעיצומן. הרב יוסף־יצחק, רבה של העיר, נעדר 

מביתו. רעייתו, שרה, חככה בדעתה כיצד לערוך את שולחן השבת בהיעדרו, 

, ניגשה אליה והחליטה להזמין לסעודה כמה נשים. בעודה תוהה אל מי לפנות

נטשה, עוזרת הבית הלא־ יהודייה, ושאלה דבר־מה. באותו רגע הבריקה מחשבה 

 —במוחה: היא תזמין את נטשה. נכון, אין היא יהודייה, אך יש לה כמה חברות 

לבוא, וכך  נהשמחתשתיים מהן יהודיות. אם תזמין את נטשה ואת חברותיה, ודאי 

 ודת שבת כהלכתה. להדליק נרות שבת ולהשתתף בסע ינהזכת

נטשה שמחה על ההזמנה, ולקראת שעת הדלקת הנרות נשמעו דפיקות על 

הדלת. נטשה ועמה שלוש נשים נכנסו פנימה. שתיים מהן היו חברותיה היהודיות 

והשלישית לא־יהודייה, רימא שמה. בהגיע השעה הדליקו הנשים היהודיות נרות, 

 נת את הנעֶשה בחשדנות. ואילו רימא הביטה סביבה בארשת מתוחה, בוח

הרבנית מרוזוב קשרה עם האורחות שיחת היכרות. רימא כמעט לא פצתה את 

 פיה. ופתאום פלטה בשקט: "אתן יודעות, אימי הייתה יהודייה!". 

ההלם היה גדול. "זאת אומרת שאת יהודייה? איך ייתכן?", התקיפו אותה 

 חברותיה במטח שאלות. 

פר: "אני ילידת אודסה שבאוקראינה. הייתי בת רימא נשמה עמוקות והחלה לס

בכורה מבין חמישה ילדים. תמיד חשתי שאימי מפלה אותי לרעה לעומת אחיי 

ואחיותיי. אפילו בזמן הארוחות הייתי האחרונה לקבל את מנת המזון. לעיתים 

נאלצתי להסתפק בשאריות. הייתי מועמדת אחרונה להשתתף בטיולים 

מדוע אימי מתנהגת כך כלפיי. הגעתי למסקנה שאימי ובאירועים. "לא הבנתי 

פשוט אינה אוהבת אותי. כשגדלתי החמיר המצב. רוב עבודות הבית הוטלו עליי. 



 

 

 

 קכב 'עמ -אספקלריא 

 

נאלצתי לנקות, לכבס, ולהשגיח על הילדים. נהפכתי למשרתת. מעולם לא החזירו 

 לי אהבה. 

ה אוהבת "יום אחד כל זה התפרץ. פניתי אל אבי בבכי ושאלתי מדוע אימא אינ

אותי. אבא ניסה להרגיע אותי: 'את הגדולה מכולן, לכן נדרש ממך יותר', אך 

 בתוכי ידעתי שאין זו האמת. לא העזתי לחקור יותר. 

בגרתי, נישאתי ונפרדתי מבית הוריי". רימא לגמה מכוס המים והוסיפה לספר: 

חלה וֵאם בעצמי לשני ילדים נתבשרתי כי אבי חולה במ 42"כאשר הייתי בת 

סופנית. הרופאים שחררו אותו לביתו, מתוך ידיעה כי אין דבר שאפשר לעשות 

 למענו. חבריו וקרוביו באו להיפרד ממנו. 

יום אחד ישבתי לצידו, ופתאום ביקש לנעול את הדלת שכן רצונו לגלות לי סוד. 

"אבא פתח ואמר: 'אני רוצה שתדעי מי את'. חלפה בי צמרמורת. אבי סיפר 

התחתן עם אישה יהודייה, שהוריה עבדו בתאטרון של  (1933)שבשנת תרצ"ג 

חר־כך פרצה אודסה. הוא עצמו שימש סוכן של המשטרה החשאית. "כמה שנים א

 מלחמת העולם השנייה. הגרמנים כבשו את העיר. 

אשתו היהודייה של אבי שמעה שהגרמנים מרכזים את כל היהודים, ומיהרה 

לתאטרון כדי לברר מה שלום הוריה. כשהגיעה לשם התחוור לה כי איחרה. 

שניהם נלקחו. "היא פרצה בבכי, והתמוטטה על רצפת התאטרון. הלחץ גרם לה 

ילדה שם, בתאטרון, את  —דה, ובטרם הספיקו להבהילה לבית היולדות צירי לי

בתה. אבי הוזעק למקום, אך מצא שם רק את התינוקת. אשתו נעלמה ואין הוא 

 יודע מה עלה בגורלה. הוא משער שנתפסה בידי הנאצים. 

"אבי לא היה יכול לגדל את התינוקת לבדו, והעביר אותה לבית יתומים. 

קח אותה לביתו, מתוך תקווה שאשתו החדשה תעניק לה יחס כשנישא מחדש, ל

מסור ואוהב. "אבי סיים את סיפורו: 'התינוקת הזאת היא את. לצערי הרב אשתי 

 השנייה לא העניקה לך יחס הוגן, ואני מבקש את סליחתך'. 
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"כעבור זמן קצר אבי נפטר. הגילוי המרעיש לא ַהרפה ממני. בהזדמנות הראשונה 

ה, ומיד חיפשתי את התאטרון. כשאיתרתי את המבנה העתיק נסעתי לאודס

נכנסתי פנימה. התיישבתי על ספסל ופרצתי בבכי נסער. אישה מבוגרת ניגשה 

לשאול מה מעיק עליי. סיפרתי לה כל מה שסיפר אבי על ערש דוויי. "לפתע 

הבחנתי שידיה רועדות. 'אני לא מאמינה', אמרה, והביטה בי בתדהמה, 'זו את! 

התינוקת!'. כעבור רגע הוסיפה: 'אני הייתי המיילדת שלך!'. המעגל נסגר.  את

 סיפורו של אבא התברר כאמת לאמיתה. 

"חלפו שלושים שנה", הוסיפה רימא לספר. "כל השנים נצרתי את הסיפור עמוק 

בליבי. ידעתי שאני יהודייה, אך לא הייתה לזה שום משמעות בעיניי". הרבנית 

שונה. "עד עכשיו!", הכריזה. לראשונה בחייה, בהיותה בת מרוזוב התעשתה רא

שבעים ושש, השתתפה רימא בסעודת שבת. בשבוע שלאחר מכן זכתה לקבל שי 

זוג פמוטות נאים, נרות ולוח שנה יהודי. אט־אט, בצעדים קטנים ובטוחים, שבה  —

 .עוד נשמה יהודייה אל חיק עמה
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ו של פרקי גבורה יהודית ממסכת חיי –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 תקציר מורחב:

בי"ח בשבט תרצ"א הפציע אור גדול בעיר ירוסלב חבל גליציה. לבני הזוג, הצדיק 

רבי ישראל בונם שרייבר והצוה"ח מרת פייגא שרייבר ע"ה נולד בן שעתיד להאיר 

את כל העולם כולו בתורתו הטהורה והבהירה. כשהוכנס לברית נקרא שמו 

ללא חת, כפינחס פינחס, שם שיבטא בעתיד יהודי חזק כצור החלמיש העשוי 

כהנא קדישא שקינא לה' אלוקיו ולא חשש שיהרגוהו, אף ינוקא זה עתיד לעמוד 

מול זרמים קשים ביותר שינסו לסחופו לתוכם אך הוא ידבק בה' ובתורתו בלי 

 להירתע מאיש. 

בני הזוג הצדיקים הכינו את עצמם מהרגע הראשון לגדל את בנם בכורם להיות 

השקיעו את כל אשר להם כדי שאכן יגשים את ייעודו גדול בתורה וביראה, הם 

בעולם. לא עובר זמן רב ואכן הילד היקר מגשים את המשאלה הגדולה, הוא נולד 

להיות כולו 'תורה וקדושה', ילד טהור שאין לו בעולמו רק דבר אחד, להיות "עבד 

ו ה'" במלוא מובן המילה. הוא נהיה חברותא של האבא הגדול שמלמד אותו כאיל

הוא בן גילו, פיניה'לה הוא ילד שקדן מאד, בגיל פעוט הוא נעשה "בן בית" בבית 

המדרש, גם לו יש סטנדר כמו אבא השקדן. בני העיר מספרים שהיה ברור לכולם 

כי פיניה'לה יהיה גדול בתורה מאד, כי לגודל שקדנותו גם אם לא יהיה בעל 

ש עם כאלו כישורים. ברם ! לא כ"ענק בתורהכשרון כל דהו חייב הוא להיות 

למרות כישרונותיו הברוכים וזיכרונו המצוין, הילד לומד תורה בצמא גדול 

ומתייגע על תורת ה' בלי הרף, כי כך ה' יתברך אמר ואין דבר אחר בעולם, את 

הסוד הזה למד מאביו שעמל על התורה יומם ולילה, הוא בן בית בבית המדרש 

 שם הוא הבית האמיתי.

ומחצה שנים בסוף שנת תרצ"ט התקדרו שמי אירופה בעננים שחורים בגיל תשע 

משחור, גזירה נוראה נגזרה על העם היהודי ה' ירחם, אשמדאי הגרמני בן בנו של 
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עמלק ימ"ש החליט לקיים את גזירת המן הרשע, להשמיד לאבד ולהרוג את עם 

הוא מתכנן  ישראל, אנשים נשים וטף מנער ועד זקן, לאיש מהם אין מקום בעולם.

את הפיתרון הסופי לעם היהודי, יש לו חיל גדול שהכין את עצמו לכך, הוא שולח 

את מאות אלפי קלגסיו שכולם שטופים שנאת עולם לעם עולם לפולין שמרכזת 

בתוכה למעלה משלושה מליון יהודים ]נתח שמן במיוחד בשבילם[, לאחר הפצצה 

ת אלפי פצצות כבידות על ערי מאסיבית של אלפי מטוסי חבלה ששופכים עשרו

פולין שמחריבים את כל התשתיות הם מסתערים עליה בחיל מאומן להפליא 

וכובשים אותה תוך כמה ימים. בכל מקום בו הם נמצאים הם עושים גטאות 

מבצע( בו -ורשימות מדוקדקות לקראת הסלקציה הנוראה )שיקרא בשפתם אקציה

לו אם יהיה ריכוזו רק אלפית המיליגרם יש ירוכז כל מי שזורם בדמו דם יהודי ואפי

 לו מקום אחד... בתאי הגזים ובמשרפות שהקימו בעשרות מקומות.

כל מי שיש לו לאן לברוח נמלט כל עוד רוחו בנפשו אם יש בכלל לאן לברוח, גם 

משפחת שרייבר נמלטת ברגע האחרון ממש, רגע לפני כיבוש ירוסלב בידי הנאצים 

מאד, בקרבת מקום נמצא הגבול הרוסי שם נמצאת עיירה  ימ"ש, אך למקום קרוב

קטנה ושמה צ'צ'נוב במקום הזה מתגוררת משפחת הסבא והסבתא רבי דוד אריה 

לייב וחנה שרייבר ע"ה, הם מקוים כי ההסכם שנחתם בין גרמניה ורוסיה באותם 

ימים ימנע את הסכנה ליפול לידי הנאצים ימ"ש. אלא שלאחר תקופה קצרה 

הם בחסות הדוב הרוסי הכופר, שמציק על כל צעד ושעל ומתאנה לכל  מואסים

סממן יהודי. הם מגישים בקשה לשוב לגליציה שכבושה בידי הגרמנים, הם אינם 

יהודים שברחו מפולין וגליציה מאסו בחיים הללו, לכולם  300,000היחידים עוד 

טון כופרים נראה כי מוטב להיות תחת המגף הגרמני שונא ישראל ולא תחת של

בעיקר. אך הם לא העריכו את התגובה הרוסית לצעד התמים הזה, על חטא נורא 

 זה נגזרה גזירה חמורה ביותר, הגליה לסיביר עד למוות.

בעיצומה של שבת קודש התפרצו קלגסי הצבא האדום עם רשימות מסודרות 

לבתי היהודים שהעזו לבקש לשוב למולדתם באמצע המלחמה, גם משפחת 

בר הייתה ברשימה, כולל הסבא והסבתא שהפשע שלהם היה אירוח שריי
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הצאצאים שהעזו לעשות פשע חמור כל כך, הם הועלו על רכבות משא דחוסות 

עד אפס מקום למסע ארוך ביותר עד ערבות סיביר, כשהגיעו לשם היו חצאי 

מעלות מתחת  40-מתים, גנרל סיביר הפתיע אותם בקור העז ששרר במקום קרוב ל

קודת הקיפאון. במקום זה אולצו האומללים על ידי הרשעים הבולשביקים לנ

לעבוד בתנאים מחפירים, לחטוב עצים במזג אויר שלא ניתן לנשוא. תוך תקופה 

קצרה נפטרו כמעט רובם, אך משפחת שרייבר שורדת את כל האימים, נראה 

סיביר  שמלאכי רחמים שומרים עליהם מלמעלה, ולא עוד, נולד להם בן בערבות

שנקרא בשם צבי נ"י, בתנאים קשים ביותר הצליחו ההורים המסורים לגדל פעוט 

רך זה, כי כשנגזרים על אדם חיים, אפילו בסיביר ניתן לגדל תינוק זעיר כזה שזקוק 

 לתנאים מיוחדים כדי לגדול.

רבי ישראל בונם הצנום ובנו הצעיר פיניה'לה הצליחו ללמוד בתנאים קשים אלו 

בלי פשרות, מאות דפי גמ' וסימנים שלימים בשו"ע )בקיאותו הנדירה של תורת ה' 

הרב ביור"ד שורשיה מאז( נלמדו תוך כדי ריצה סביב המחנה. הם בילו ב"תענוג 

חודשים צרופים, עד שלפתע התעוררו רחמי שמים מרובים,  18הסיבירי" הזה משך 

רך זה כרת ברית רוסיה הפכה לפתע את עורה ונלחמה ב"ידיד" של אתמול, לצו

אחווה עם "השונא של אתמול" פולין, אחת ממחוות הידידות, שחרור כל הנתינים 

הפולנים שמצויים בסיביר, הם קיבלו הובלה חינם ברכבות משא לכמה מחוזות, 

משפחת שרייבר בחרה לנוס למחוז אוזבקיסטן שבאזור אסיה, הם נקלטו באיזה 

תכננו לצאת משם תוך תקופה קצרה קולחוז לא הרחק מטשקנט עיר הבירה, הם 

לארץ ישראל, אלא שהשהיה הזמנית התמשכה לה לשנה נוספת, בחודש אדר 

תש"ב נספו רח"ל רבי ישראל בונם רעייתו הצדקנית )בהפרש שלושה ימים( יחד 

עם הסבתא מרת חנה שרייבר ע"ה ממחלות קשות שתקפו אותם עקב הזיהומים 

 הקשים שהיו במקום. 

נעשה פיניה'לה אחראי לאח קטן צבי בן שנתיים ומחצה, עליו וחצי  11בגיל 

לקבל החלטה קשה ביותר, לצאת במהירות מהמקום המסוכן במחלות. הוא מוצא 

שיירה של תושבים יהודים מקומיים שנמלטים לטשקנט עיר הבירה, השיירה 
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צועדת רגלית משך כמעט שלוש שבועות, פיניה'לה נושא את אחיו הקטן על ידיו, 

א דואג לו כאבא ואמא באורח שלא יאומן, הוא כורע מספר פעמים מרוב הו

עייפות וחולשה, אך מתגבר על עצמו עד שמגיעים לעיר. הם עושים שם תחנה 

ארוכה עד שתמצא אוניה שתפליג לפרס, פיניה'לה ואחיו נקלטים בבית יתומים 

בבית מקומי, שם נחלה צבי קשות סכנה גדולה מרחפת על חייו הוא מאושפז 

 חולים שם שורצים מיסיונרים שמחפשים נשמות. 

צבי מצוי בסכנה מרובה, הוא מוסתר בערימת סמרטוטים על ידי האחיות 

הקתוליות שחושקות להעבירו לכנסיה קתולית לשמד רח"ל. ברגע האחרון מוצא 

אותו פיניה'לה שמחפש אותו בכל בית החולים, בחסדי שמים הוא מצליח להבריח 

חולים, בלי שאיש ירגיש. לא עובר זמן רב והוא מגיע לעיר טהראן אותו מבית ה

יחד עם השיירה אליה חבר, עתה נופל הוא לפח יקוש חדש, הוא נופל בידי 

הסטרא אחרא של הסוכנות שזוממת להדיח אותו ואת כל חבריו מהדרך היהודית 

הכשרה עליהם מעתה לנהל מלחמת חורמה על מנת לשרוד, מי יעמוד במלחמה 

זה זו? רק בודדים בלבד, אחד מהם יהיה פיני'ע שלוחם בתעצומות נפש על מנת ע

 להישאר נאמן להשי"ת ולתורתו הקדושה.            

* 

צוות שאינו כשיר לתפקיד בהעדר הכשרה  - י"חפרק 

סערת ילדי ]פרק שלישי מסדרת ' והתאמה מינימאלית.

הפרשה הנוראה של ההעברה לשמד של ילדי  –' טהראן

 [ראן!טה

לאחר שהושג ההסכם עם ממשלת פולין, גיבשו אנשי הסוכנות את צוות 

ההנהלה שיפקח על המחנה בטהרן. המשימה הוטלה על אחד מנאמני השמאל 

הציוני, עו"ד רודניצקי )מוילנא( אך בהיותו איש משרדי מובהק הוצרך לפעיל 

רג מאנשי ארגוני שיטפל ויכשיר את השטח, את התפקיד הטיל על מר דוד לוינב

 השומר הצעיר. 
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הקריטריון שהכשיר אותו לתפקיד אחראי כל כך, כישורים פדגוגיים מיוחדים 

 ידיעת השפה העברית וגם היא רק ברמה סבירה בלבד. במינם: 

הלה בחר את צוותו לפי "קריטריון חינוכי מובהק" העונה לקוד "אנ"ש". רובם היו 

ר היה למסור לטיפולם ילדים חסרי הבנה חינוכית מינימאלית, עד שאי אפש

בריאים בנפשם, לא כ"ש פליטים שבורים ורצוצים שעברו שלוש שנות סבל נוראים 

והרעב והמחסור היו בני לווייתם הקבועים. רובם ראו את הוריהם מתים לנגד 

עיניהם, ואין לאל ידם להושיע. מלבד זאת עברו רגלית מסע אלפי קילומטרים, 

ובלויה לעורם. חייהם סבו בציר בריחה מתמיד,  כשהם יחפים וכתונת דקיקה

 מחיילות הנאצים הרוסים ומשת"פיהם שרדפו אחריהם לכלותם. 

ילדים אלו צריכים היו לצוות חינוכי שעבר הכשרה טיפולית מיוחדת בנושא 

"פגעי טראומות נפשיות עמוקות" )כל מי שמתמצא מעט בנושאים אלו יודע כי 

ול מסור כדי לשחרר את הסובלים מטראומות פעמים רבות נצרכות שנות טיפ

 כאלו, ניצולי שואה סבלו כל ימי חייהם מחרדות איומות שהפריעו לכל סביבתם(. 

מעל לכל, כתחילת קליטה נצרכת שפה מקשרת בין המדריכים לילדים שרובם 

המכריע היו דוברי אידיש, היתר היו דוברי רוסית או פולנית, לא היה בהם אחד 

שדיבר עברית )אפילו בדרגה מועטת( המעט שידעו, קצת  "לשון קוידש" מתוך 

 שהתפללו בסידור, אך אין בזה בכדי לדבר בשפה העברית. 

לו המדריכים שנבחרו היו רובם ככולם נעדרי כישורים מינימאליים בטיפול ואי

בנערים מכל בחינה שהיא, מנטאלית ורוחנית לא כ"ש נערים אומללים, שפתם 

היחידה הייתה עברית גם היא לא במיטבה, לא הייתה איזושהי פלטפורמה 

 מחברת ביניהם.

ורים בעל כרחם" לא המדריכים הללו לא חוו על בשרם את המושג "פרידה מה

חוו אימי מלחמה ולא טעמו טעם רעב. ידיעותיהם הבודדות בנושא, נלקחו מתוך 

"סיפורי מופת" שסופרו ממקורות זרים, אם ראו את אימי המלחמה היה זה תוך 

כדי שבתם לראות סרט בידורי שתיאר בצורה כל שהיא את המלחמה, הפחד 
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צוחים שאכלו תוך כדי הסרט, לא היחיד שחוו אי פעם בחייהם היה... שמא הפי

 יספיקו להם. 

כשאין כל רקע מקשר בין מטפל למטופל משום בחינה שהיא, אין סיכוי לתת 

לנזקק יחס וטיפול נכון. כל זה מוכיח כי לא זו הייתה מטרת הפיקוח. לפיכך לא 

 נעשה ניסיון קלוש להתאים את המדריכים ולו במידת מה, לקריטריונים הנכונים. 

הספר "ילדי טהראן מאשימים" הרב משה שיינפלד זצ"ל מביא דוגמאות  )מחבר

נוספות שממחישות את האבסורדיות הגדולה שהתנהלה סביב בחירת מדריכים 

למחנות אלו, השתדלתי לקצר ולהביא רק את עיקרי הדברים שימחישו את גודל 

 העוולה שעשו עם הנוער, דומה הדבר להביא לבית חולים "רופאים ואחיות"

 שעיינו פעם בודדת באיזו כתבה שנוגעת לרפואה(.

 "יגיד עליו רעהו!"

אבל לא רק מבחינה יהודית ורגשית לא היו מדריכים אלו מתאימים לתפקידם, 

 גם להכשירם לנוער ציוני טוב לא התאימו. 

ד"ר הירשברג ציוני נלהב )מפליטי טהרן( הגיע למסקנה זו, לאחר מעקב ממושך 

מדריכים. לאחר שבחן את השכלתם וחזה את צורת שעשה אחרי פעילות ה

התנהגותם, הסיק כי כמעט איש מביניהם אינו ראוי לתפקיד כל שהוא בקליטה 

 והדרכה. 

וכך כתב ביומנו: מתוך חבר מדריכי המחנה, בודדים בלבד פנו אלי ואמרו, אנו 

רוצים ללמוד עברית נכונה, היתר אפילו לא אמרו זאת. לי הדבר הכאיב מאד, 

מדריך חייב ללמוד תחילה עברית ורק אחרי כן להדריך. בלי עברית, ובלי יחס 

פנימי עמוק לתרבות העברית, ובלי הרוח העברית, אין אף מדריך רשאי לחנך 

 ילדים אלו שעתידים להיות הנוער העברי בארץ ישראל! 

הוי אומר, אפילו יחס לתרבות שלהם לא היה להם, ואם הייתה כאן מטרה 

רצינית, לא היה איש מהם ראוי לתפקידו. דבר זה מעצים את הפליאה, איך בכלל 



 

 

 

 קל 'עמ -אספקלריא 

 

חשבו צוות ההנהלה לעשות את מלאכתם, כשהמבצעים בפועל אינם כשירים 

 לכך.

ריכים תמיהה נוספת יכול כל בר דעת לעורר: מהו היחס המספרי בין מד

ילדים )לאחר מיכן עלה מספרם  733למטופלים? במחנה טהרן היו בשלב הראשוני 

תלמידים למדריך.  11מדריכים. יחס של  65(, עליהם הופקדו 1100-ללמעלה מ

 בשום מקום אין יחס זהה לזה.

 התשובה הפשוטה: אינטרסים ופרוטקציה היו המפתח למינויים. 

אגו למשרות עבור "שלומי אמונים" זה היה כבר אז היו גורמים אינטרסנטיים שד

קוד המפתח לקבלת תפקיד בכל מקום משרדי וארגוני! מעבר לזה לא נצרכו 

כישורים נוספים. אך למרות הכל לא הייתה הצדקה למינויים רשלניים כל כך, 

כאשר רוצים להכשיר ילדים שבורים אלו שיהיו בנויים בעתיד, בכל מקום מתוקן 

 ומדים לדין. היו ממונים אלו ע

ועם כאלו התחלות יפות חשבה "המדינה שבדרך" להצליח במאבק הקשה מול 

 "שבעים זאבים מלומדי מלחמה". 

אבל אי אפשר לומר שהם היו בטלנים לחלוטין, הם ידעו את מלאכת הפוליטיקה 

הדק היטב, הם הבינו עם מי כדאי לרקום קשרים הדוקים ובזכות קשרים אלו 

 כל המערכה על ילדי טהראן לטובתם.הצליחו להכריע את 

 מחנה הד"לים וריקים )דתיים לאומיים( משמש כגייס חמישי!

כדי להצליח במשימתם, היו מנהיגי הסוכנות חייבים לכמה משתפי פעולה, 

בבחינת "שועלים קטנים מחבלים בכרמים" את העזרה לכך קיבלו מ"תנועת 

 מה קשה שבעתיים. המזרחי והפועל המזרחי" אלמלי עזרתם הייתה המשי

הציבור היהודי בארץ ובעולם סער באותו זמן מהשמועות האיומות שהגיעו כל 

העת מכל רחבי העולם, על הטרגדיה החמורה שפקדה את יהדות אירופה שכמעט 

נמחתה מהעולם. הזוועה החלה להצטייר לעולם החיצוני במלוא חומרתה, אלפי 

ו ולאחר מיכן נשרפות גוויותיהם יהודים מושלכים לתאי הגזים מידי יום ביומ
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במשרפות, במחנות העבודה וההשמדה השונים, מומתים אלפים בשיטות שטניות 

ביותר, בשעה טרופה זו לא היה מתקבל בעין יפה, ניסיון העברה על הדת, של 

 יתומי הנספים. 

)אפילו מיסיונרים מובהקים כשליחי הכנסיה הקתולית שבתו באותם ימים 

טהראן, ממשלת פולין השכילה להבין שבימים כאלו אין ציד ממלאכתם במחנה 

נפשות ומנעה זאת מהם, אף הם הבינו שאסור לעשות עוולה חמורה כל כך 

 ליתומים העלובים(. 

אבל אותם רשעים לא ירפו ממשימתם בשביל זוטות אלו, אם לא עכשיו אימתי? 

קורת קשה, לזה רק עכשיו יכולים להצליח במעשיהם הנפשעים, אלא מאי ישנה בי

יש להם דרך מעולה איך להשקיט את הסערה, הם ירתמו את אלו שעלולים 

 למתוח עליהם ביקורת וישחדו אותם, כך יקנו לעצמם שקט.

את אנשי "אגודת ישראל" לא החשיבו כלל וגם ידעו כי אותם לא יוכלו לקנות 

כי אותם עם שוחד, אך את אנשי המזרחי והפועל המזרחי הכירו היטב, הם ידעו 

יוכלו לרתום לעגלתם בלי שיצטרכו לשנות את האידיאל שלהם בכי הוא זה, כל 

 שצריך לתת להם חלק מועט בשלל.

אנשי המזרחי ידועים היו כמלחכי פנכה של הציונים, מאז ומתמיד קרובים היו 

לדעותיהם מאד, הם היוו את "ראש הגשר החד סטרי" לכיוון המחנה החילוני, 

הציוני ו"חידוש הגאולה" העביר אותם על דתם, אם ירתמו  מסירותם לאידיאל

 אותם למשימה שלהם יוכלו להסתייע בהם רבות. 

בכל המאבקים שהתנהלו בעוז על ידי נציגי היהדות החרדית עמדו אנשי המזרחי 

מהצד ולא סייעו בכי הוא זה למחנה החרדי הנאמן, ולא עוד אלא קלקלו הרבה, 

מיד הבינו את אנשי השמאל שמוסרים את נפשם כאשר קיררו את האמבטיה, ת

עבור בנין הארץ ואילו על המחנה החרדי המטירו מטרות גפרית ואש על 

 שמכבידים ומקטרגים על עם ישראל בשעות הרות גורל.  

 בשיתוף פעולה זה מתגלה האמת במילואה, מי הם "אחינו בשרנו" במצוות.
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עזרתם של אותם צבועים הייתה חשובה עתה מאד, בתעתוע ובהסתרת המזימה 

להעביר למולך את כל ילדי טהראן, כאשר התחילו חשדות כבדים לצוץ כי נעשים 

מעשים שלא יעשו עם אותם ילדים אומללים, הביאו הציונים את עדיהם אנשי 

ניסיון העברה על המזרחי שהודיעו לעולם כולו כי הכל תקין ואין חלילה וחס שום 

הדת. אם לאנשי מפא"י לא האמינו, לא יוכלו לטעון כנגד אנשי המזרחי 

 שמצהירים קבל עם ועדה שכל הנעשה במחנות תקין לחלוטין. 

הצליחו הסייענים היקרים במשימתם הדגולה בעת הקמת המדינה, הם צבעו את 

מימים ששו המדינה שבדרך בצבעי "קלא דאילן" וגרמו שרבים מבין היהודים הת

ב"אתחלתא דגאולה" שהגיעה עתה עם החוזה הדגול, במלחמה על השמד תתעו 

שבעתיים, הם השתיקו כל ביקורת שנמתחה על הציונים וזרו חול בעיני אנשי 

 אגודת ישראל שהקימו קול זעקה ]כפי שיובאו הדברים בפרקים הבאים[. 

רוב "אהבת ארץ אם בימים כתיקונם, אפשר היה ללמד עליהם מעט סנגוריה שמ

ישראל" אינם יכולים לראות את רוע מעללי חבריהם לדעה. ]כפי דרכו של רבם 

המובהק ללמד זכות על אותם חלוצים פושעים, ברם הוא פעל מתוך תמימות כי 

"על כל פשעיהם כיסתה אהבת ישראל" שיקדה בו אך הם רחוקים היו מזה ת"ק 

 זכות.  פרסאות[ ברם כאן לא היה ניתן ללמד עליהם כל

שיתוף פעולה זה נעשה מתוך ידיעה ברורה כי אותן מאות נשמות טהורות 

שעברו את כל אימי וזוועות השואה הפיזית, עומדים לעבור עתה "שואה רוחנית" 

]לא היה להם כל ספק מה יעשו הנערים בקיבוצי נהלל בית אלפא ועין חרוד, הם 

ת האדמה ואת התפילין יגנזו יגעלו בנבילות וטריפות ובשבת קודש יחרשו היטב א

בבוידם וכו'[ למרות הכל שיתפו איתם פעולה בשמחה, בזה נחשפה האמת 

)שהוחבאה שנים רבות תחת אלפי כיסויים ורק עיני הבדולח של גדולי ישראל היו 

 יכולים לראות זאת(, כי כל כוונתם להיות "עזר כנגדם" של הציונים. 

ופועליהם הם חבר מושחתים ומשחיתים  עתה נודע לעין כול, כי תנועת המזרחי

בעצמם, וגרועים משולחיהם, בשמשם להם מעטפת מעולה ב"צבעי הסוואה" 

שכמעט ואינם ניתנים לזיהוי. אם הצליחו עד כה לכסות אלפיים טפחים 
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מתעתועיהם, עתה נגלו לעין כל אותם אלפיים, עם היוודע כי "אחים" המה בדם, 

יהם למצוות" רודפים הם עד חרמה, ומנדים לחבר משחיתים, ואת החרדים "אח

 אותם. 

 הרב מנחם הגר יו"ר המועצה דתית בתל אביב מנסה לעצור בעדם.

אי אפשר לעשות מכלול ומקשה אחת על כל עסקניהם שלקו בניוון, היו ביניהם 

גם יוצאי דופן לטובה, בעלי רגש אחריות שהתעוררו לזעוק ולהתריע על שיתוף 

האסון הגדול שהמיטו הציונים על ילדי השואה, לא  פעולה זה, כשראו את

 הסתפקו בהבעת צער בלבד, אלא קמו ועוררו מחאה גדולה באזני עמיתיהם. 

אחד מהם היה הרב מנחם הגר ז"ל, יו"ר חברה קדישא בת"א, ורבה בעבר של 

העיר סוסנוביץ )פולניה( בעת היותו פליט בטהרן, ראה במו עיניו את הזוועה שעשו 

הסוכנות לילדים, באותם ימים קרס חלומו הציוני פעם אחר פעם, שליחי 

לתדהמתו הרבה גילה, כי אין כל הבדל בין מרשיעי הברית הייבסקים שברוסיה, 

 למגשימי הציונות. אלו ואלו מעוניינים להעביר על הדת ואפילו בעינויים. 

את השמן  דבר זה שבר את רוחו לחלוטין, רוחו תססה בקרבו ולא נתנה לו מרגוע,

לבעירה יצק כומר קתולי שפגש במקום, הלה פרס בפניו נתונים מדהימים שהראו 

בעליל את ההבדל לרעה בין שליחי המיסיון לשליחי המוסד, הוא שאל שאלה 

 נוקבת שלא היה לו מענה עליה: 

"לידיעתך, מוסדות הכנסייה האנגליקנית בלונדון נתנו הוראה מפורשת לכל 

שום פעילות מיסיונרית בקרב פליטי טהראן! אין זה הזמן שלוחיהם, לא לעשות 

המתאים...לאחר שהגיעו שמועות אימתניות על השמדת יהדות פולין. הפנימו, כי 

עתה עליהם להגיש עזרה חומרית לכל פליט, בלי להשפיע על רוחם ודתם. לצערי 

יכים הרב, את מה שאנו מבינים, אין שליחי הסוכנות מבינים! ראה נא, איך המדר

שלכם עומדים כעת ומשרשים מלב הילדים כל רגש דתי, איך זה מתיישב על 

 לבך??" סיים את קטרוגו בלעג מר. 
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שאלה זו הביכה אותו לחלוטין, והוא החליט לעורר על כך קול זעקה נוראה, כפי 

 שיתואר בהמשך.

 חכם להרע!

ה בכל אבל כנגדו היו לצערנו הרב רבים אחרים שטרחו להשתיק את קול הזעק

דרך שהיא, למען תמשיך מלאכת העברה על הדת בלי מפריע. ואם מאלו שהיו 

קטני דעה שלא קראו ולא שנו אין הכאב גדול כל כך, מעולם לא היה להם כל 

מושג באידישקייט ממילא אין הם חרדים לזה. הקושי הגדול שהיה לציבור החרדי 

מזרחי שהכתיר את מהאחד והמיוחד שבהם לגריעותא, היה זה אחד מבכירי ה

עצמו בכל מקום בשם "הרב" יהודה לייב הכהן פישמן מימון שדאג לקרר את 

 האמבטיה היטב, את כישרונותיו הרבים רתם למלאכת התעתוע וההשתקה. 

)בהמשך יובאו מקצת מתעלוליו המחוכמים להרע, הוא שימש כאחד מראשי 

ב את עצמו כתלמיד הסוכנות היהודית מטעם המזרחי, ושר הדתות הראשון, החשי

חכם מופלג ביותר שבקיא בכל מקצועות התורה, מוסמך לרבנות וכיהן אפילו כרב 

בקהילה בחו"ל, אך את כל כוח למדנותו העמיד לטובת האינטרסים הציוניים, 

אדוק היה בהם ביותר, אחד מפעולות ההרס שלו היה ניסיון להקים סנהדרין 

וס גדול בציבור על כך. מרן הגרי"ז ולחדש את הסמיכה, הוא עורר בשעתו פולמ

זיע"א אמר על כך: כשיקום הגוף הנ"ל, הדבר הראשון שיעשו, לדון בענין זקן 

ממרא, והלה יהיה, יהודה לייב פישמן! הוא ניסה פעם להערים על מרן הגרי"ז זי"ע 

במאבק של חיטוטי שכבי, ברם מרן העמידו במקומו הנכון תוך שייסרו בשוטים 

 ועקרבים(.

קט נארגה מזימה לחלק את השלל ביניהם בחלוקה דלהלן: הרוב המכריע של בש

היתומים ישלחו למוסדות החינוך של מחנה השמאל )על כל פלגיו( והיתר ישלחו 

לקיבוצי המזרחי )שבוודאי לא יסכנו את ההמשך הציוני בעתיד(. תוך התעלמות 

ה האוטנטית )כמעט( מוחלטת מחלקה של היהדות החרדית בארץ ישראל, הנציג

 היחידה של היתומים שגדלו על ברכי חינוך אורתודוקסי מובהק בארצם פולין.

 



 

 

 

 קלה 'עמ -אספקלריא 

 

 פיניה'לה עומד על המשמר.

שלוש שנים לאחר פרוץ מלחמת העולם השניה הוקם "מחנה  באלול תש"ב

טהראן" לאחר שהמחנה היה ערוך כיאות החלו אנשי הסוכנות להעביר את 

היתומים אליו. הוא חולק לכמה מדורים לפי שכבות הגיל, את פיניה'לה הכניסו 

שנים,  13וחצי ושובץ עם ילדים עד לגיל  11לשכבת גיל הביניים, הוא היה בן 

 גיל זו השתייכו מרבית הילדים.   לשכבת

את אחיו הקטן צבי הפרידו ממנו לחלוטין, הוא השתייך לשכבת התינוקות, פער 

עשר השנים הפריד ביניהם, הם לא יכלו להיות באותו מחנה. אבל כל זה לא מנע 

את פיניה'לה להמשיך להשגיח ולדאוג לו מרחוק, אחריותו לא התפוגגה לרגע, 

ת ונתן לכל מי שרק היה צריך לדעת כי הוא אחראי עליו הוא עקב אחריו רבו

לחלוטין, מדריכי המחנה קלטו מיד שיש להם עסק עם נער קשוח מאד שאי אפשר 

 לתעתע בו.

מהרגע הראשון קלט פיניה'לה שהוא נמצא במהמורה מסוכנת ביותר. הזאב 

מסוכן הידידותי עוד בטרם החליף את סבר פניו החביבות כבר נגלה לעיניו כזאב 

מאד, הוא אמנם עוד לא חשף את שיניו המשוננות לעין כל, אך עיניו הרעות זממו 

כל העת לעשות להם רוע. את הניצוץ הרע הזה קלט מהרגע הראשון ועל כן נשמר 

 מהם מאד.

את הרגשתו הרעה לא שמר לעצמו, כמעט מהיום הראשון לשהותו לקח על 

קבץ סביבו חבר נאמנים לדבר ה'. עצמו את התפקיד האחראי, לעמוד ולהתריע ול

גילו הצעיר ובושתו הטבעית, לא מנעו ממנו את תחושת האחריות לכלל, כפי 

 שיסופר בהמשך.

 


