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אספקלריא לפרשת בשלח תשע"ח

אשרי האיש – פנינים והארות מכל הדורות /
ישראל אברהם קלאר
אשרי האיש גו' .רבי יודן אומר :המזמור הזה משובח מכל המזמורים (מד' שוח"ט)

"זכור אב נמשך אחריך כמים – ברכתו כעץ שתול על פלגי
מים" – מאמר מיוחד לט"ו בשבט
א.
כי האדם עץ השדה.
זימנה ההשגחה העליונה שעתה לקראת חמשה עשר בשבט ראש השנה
לאילנות ,נלמד יחדיו את הברכה הידועה שברך רב יצחק את רב נחמן כשנפרדו
הו ֵל ְך
ש ָהיָה ֹ
של ְל ָמה ַה ָד ָבר ד ֹו ֶמהְ :ל ָא ָדם ֶ
"א ְמ ֹשל ָל ְך ָמ ָ
זה מזה (תענית ה ,ב)ֶ :
לו ָנ ֶאה ְו ַא ַםת ַה ַם ַים
תוקין ְו ַצ ֹ
ירו ָתיו ְמ ַ
ש ֵס ֹ
ילןֶ ,
ומ ָצא ַא ָ
ַב ַם ְד ָבר ְו ָהיָה ָר ֵעב ְו ָעיֵף ְו ָצ ֵמאָ ,
ילן
יל ְךָ ,א ַמרַ :א ָ
ש ַב ֵקש ֵל ֵ
וכ ֶ
לוְ .
ָשב ְב ַצ ֹ
ימיו ְוי ַ
ש ָתה ַמ ֵם ָ
ירו ָתיו ְו ָ
עו ֶב ֶרת ַת ְח ָתיוָ ,א ַכל ַמ ֵס ֹ
ֹ
תוקין;
יך ְמ ַ
ירו ֶת ָ
ה ֵרי ֵפ ֹ
תוקין – ֲ
יך ְמ ַ
ירו ֶת ָ
ש ַי ְהיו ֵפ ֹ
או ַמר ְלך ֶ
א ָב ֶר ְכ ָך? ַאם ֹ
ילן! ַב ֶםה ֲ
ַא ָ
ה ֵרי ַא ַםת
יך – ֲ
עו ֶב ֶרת ַת ְח ֶת ָ
ש ְת ֵהא ַא ַםת ַה ַם ַים ֹ
ה ֵרי ַצ ְל ָך ָנ ֶאה; ֶ
ש ְי ֵהא ַצ ְל ָך ָנ ֶאה – ֲ
ֶ
מו ְת ָךַ .אף
מו ְט ַעין ַמ ְם ָך ַי ְהיו ְכ ֹ
ש ֹ
יעות ֶ
ש ָכל ְנ ַט ֹ
צוןֶ ,
יךֶ ,א ָלאְ ,י ַהי ָר ֹ
עו ֶב ֶרת ַת ְח ֶת ָ
ַה ַם ַים ֹ
ה ֵרי
שרַ ,אם ְב ָב ַנים – ֲ
ה ֵרי ֹע ֶ
שר – ֲ
תו ָרהַ ,אם ְב ֹע ֶ
ה ֵרי ֹ
תו ָרה – ֲ
א ָב ֶר ְכ ָך? ַאם ְב ֹ
ַא ָתהַ ,ב ֶםה ֲ
מו ְת ָך".
יך ְכ ֹ
א ָצ ֵאי ֵמ ֶע ָ
ש ַי ְהיו ֶצ ֱ
צון ֶ
ָב ַניםֶ ,א ָלאְ ,י ַהי ָר ֹ
בספר הקדום 'מכלול יופי' (לר"ש אבן-מלך) הביא לבאר על פי זה את הפסוק
במזמורנו העוסק בברכתו של האיש המאושר שלא הלך בעצת רשעים והוגה
בתורה יומם ולילה" :והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא
יבול" – מאז ומקדם ,ובמה יתברך? "ו כל אשר יעשה יצליח" – שכל פירות שנוטעים
ממנו יהיו כמותו.
*
ולמעשה מקור איתן לדברים יש כבר במאמרי חז"ל!!
אספקלריא  -עמ' ז

במאמרנו נפגוש במאמרי חז"ל נוספים ופחות ידועיםא ,שהינם בסגנון דומה
לברכת 'אילן אילן' ,והללו אינם עוסקים בשבחו של אמורא אלא בשבחו של
אברהם אבינו ע"ה! לכב וד ט"ו בשבט יועתו מאמרי חז"ל הללו בשלמותם
ובצביונם.
[במאמרים האחרונים דנו באריכות בדרשת חז"ל שמזמור א' מדבר בשבחו של
אברהם אבינו ,וכעת פונים אנו לדרשת חז"ל נוספת כזו ,והפעם מ"תנא דבי
אליהו"ב].
*
ב.
בתנא דבי אליהו נדרש מזמור א' כך:
""...והיה כעץ שתול על פלגי מים ,אשר פריו יתן בעתו ,ועלהו לא יבול ,וכל אשר
יעשה יצליח" .דרש ר' יוסי ואמר ,אמשול לך משל ,למה הדבר דומה ,לאדם שהיה
מהלך בבקעה בארץ ציה שאין בה מים ,והיתה נפשו מתחלחלת בצמא ,ומצא אילן
אחד ,ומעין אחד תחתיו ופירותיו מתוקין וצלו נאה ,מיד שותה מן מימיו ,ויושב
בצלו ,ואוכל מפירותיו ,וחזרה נפשו עליו ,ובשעת פטירתו ממנו להלוך אמר לו:
"אילן אילן במה אברכך ,אם אומר לך יהיו מעינותיך תחתיך – והלא כבר הוא
מעינותיך תחתיך! ואם אומר לך יהיו פירותיך מתוקים – הלא כבר הם פירותיך
מתוקים .ואם אומר לך יהיה צלך נאה – והלא כבר הוא צלך נאה ,אלא יהי רצון
שכל נטיעותיך שיהיו נוטעים ממך יהיו כמותך.
וכן אמר הקב"ה לאברהם ,אברהם במה אברכך ,אם אומר לך תודיעני – והלא כבר
הודעתני! ואם אומר לך תמליכני – והלא כבר המלכתני ,אלא יהי רצון שכל צאצאי
מעיך יהיו כמותך .לכך נאמר "והיה כעץ שתול על פלגי מים"" ,אשר פריו יתן
בעתו" – אלו תלמידי חכמים שירבו בזרעך" ,ועלהו לא יבול" – אלו בעלי אמונים

א כנראה הגורם לעובדה שמאמרים אלו פחות ידועים הינו כיון שאינם מוזכרים בתלמוד בבלי .דמיון תלמיד חכם
לפרי יבואר היטב על פי ע"ז יט ,א ועוד.
ב תנד"א זוטא כה( .בילקוט מובא מאמר זה ומצוין 'פרקי רבי אליעזר' ,אולם אינו נמצא שם.
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שלא יפסוקג מזרעך לעולמים" ,וכל אשר יעשה יצליח" – זה אברהם אבינו שהכביש
הקב"ה כל מלכי מזרח ומערב תחתיו ,שנאמר (ישעיה מא ,ב) "מי העיר ממזרח
צדק יקראהו לרגלו ,יתן לפניו גוים ומלכים ירד וגו'" ,לכך נאמר "כעץ שתול וגו'
וכל אשר יעשה יצליח".
*
במאמר תנא דבי אליהו זה יבואר הנאמר בתפלת גשם "זכור אב נמשך אחריך
כמים ,ברכתו כעץ שתול על פלגי מים"...

ד

*
ונראה ש דקדק בלשון ,שלגבי תלמידי חכמים התברך שירבו בזרעו ,ולזה מתאים
לומר "יתן בעתו" ,ועל בעלי אמונים התברך ש"לא יפסקו" מזרעו ,שלילת ההעדר,
ולזה מתאים לשון "לא יבול".
*
ב לשון התנא דבי אליהו" :בעלי אמונים" מבאר בישועות יעקב :שהם נמשלו
לעלים המגינים על האשכולות ,לפי שהם תומכים בתלמידי חכמים [כנזכר בחולין
צב ,א ,וכך הבין גם בספר "ע ץ פרי" (ר' יצחק אלחנן ספקטור ,אב"ד קובנה ,אות
מה ,עי"ש) את דברי חז"ל הללו ,והשוה לדברי 'יוסף תהלות' (חיד"א) כאן שפירש
כך את פריו ועלהו.
ונראה לבאר עוד ,על פי מאמר חז"ל (תענית ח ,א) 'אין גשמים יורדים אלא
בשביל בעלי אמנה'  ,אם כן על ידם אין נובלים העלים...

ה

*

ג

נראה שדקדק בלשון ,שלגבי תלמידי חכמים התברך שירבו בזרעו ,ולזה מתאים לומר "יתן בעתו" ,ועל בעלי
אמונים התברך ש"לא יפסקו" מזרעו ,שלילת ההעדר ,ולזה מתאים לשון "לא יבול".
ד לפי זה ייראה לבאר הפיוט כך :לפי שאברהם אבינו נמשך אחריך כמים ,ואם כן לעצמו לא היה צריך לברכה
שיצליח בעבודת השי"ת ,לכן ברכתו כשם שמברכים עץ שהוא שתול על פלגי מים ,שיצליחו נטיעותיו [ולא
שהתברך "שיהיה" כעץ וגו'].
ה על דרך הנאמר בירמיה יז ,ח "והיה עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג".
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ג.
ובמדרש רבה (במדבר פרשה ב ,יב):
יו ָח ָנן ְל ָמה
שם ַר ַבי ֹ
ַר ֶע ָךָ ,א ַמר ַר ַבי ֵל ַוי ְב ֵ
ַר ֶע ָךַ ,מהו ֹכה ַי ְהיֶה ז ְ
לו ֹכה ַי ְהיֶה ז ְ
אמר ֹ
ַי ֶ
וֹ
ש ָרה
עָ
ישי ַעד ֲ
יום ַה ְח ַל ַ
ח ַני ְו ֹ
יום ַה ֵ
אשון ְו ֹ
ֹ
יום ָה ַר
ָצא ַל ֶד ֶר ְך ְו ָה ַל ְך ֹ
שי ָ
דו ֶמה ְל ַמי ֶ
ַה ָד ָבר ֹ
ש ָרה
עָ
ש ָה ַל ְך ֲ
ילן ְו ֹלא ַמ ַים ְו ֹלא ְב ַריָהְ ,ו ַא ַחר ֶ
ָמים ְו ֹלא ָמ ָצא ֹלא ַעיר ְו ֹלא ֻּס ְנ ָדק ְו ֹלא ַא ָ
יַ
או
לו ְמ ָצ ֹ
יע ֶא ְצ ֹ
ש ַה ַג ַ
ש ָםא יֵש ַת ְח ָתיו ַמ ַיםֵ ,כיוָן ֶ
חוקָ ,א ַמר ֶ
ילן ֶא ָחד ֵמ ָר ֹ
ָמים ָצ ָפה ַא ָ
יַ
לו
ָשב ֹ
ַע ָנ ָפיו ָנ ַאין י ַ
ת ָק ַנים ו ֲ
רו ָתיו ְמ ֻּ
ופ ֹ
א ָתן ֵ
תו ַנ ֲ
או ֹ
ש ָר ָאה ֹ
עו ֵמד ַעל ַה ַם ְעיָן ֵ ,כיוָן ֶ
ֹ
שו ָע ָליוֵ ,כיוָן
ש ָבת ַנ ְפ ֹ
לו ְו ָ
ש ָתה ַמן ַה ַם ְעיָן ְו ָע ַרב ֹ
רו ָתיוְ ,ו ָ
לו ְו ָא ַכל ַמן ֵס ֹ
ְו ַנ ְת ָק ֵרר ְב ַצ ֹ
ש ְי ֵהא ֵע ְצ ָך ָנ ֶאהָ ,נ ֶאה
לו ַמר ְל ָךֶ ,
ומה יֵש ַלי ֹ
ילן ַמה ַלי ְל ָב ֶר ְכ ָךַ ,
ילךָ ,א ַמר ָל ַא ָ
ש ָע ַמד ֵל ֵ
ֶ
יך
רו ֶת ָ
ש ְיהו ֵס ֹ
יך ָנ ַאיםָ ,נ ַאים ֵהםֶ ,
ע ָנ ֶפ ָ
ש ַי ְהיו ֲ
ש ְי ֵהא ַצ ְל ָך ָנ ֶאהְ ,כ ָבר הוא ָנ ֶאהֶ ,
הואֶ ,
ש ְר ְש ָך,
יו ֵצא ַמ ַת ַחת ָ
ש ְר ְש ָךְ ,כ ָבר ַמ ְע ָין ֹ
יו ֵצא ַמ ַת ַחת ָ
ש ְי ֵהא ַמ ְעיָן ֹ
תוקים ֵהםֶ ,
תוקיןְ ,מ ַ
ְמ ַ
עו ֵמדַ ,מה ַלי ְל ָב ֶר ְכ ָךֶ ,א ָלא ָכל
קום ָח ַביב ַא ָתה ֹ
קום ָח ַביבְ ,ב ָמ ֹ
עו ֵמד ְב ָמ ֹ
ש ְת ֵהא ֹ
ֶ
עו ָלם ָע ְמדו
רוך הוא ֶאת ָה ֹ
דוש ָב ְ
ש ָב ָרא ַה ָק ֹ
מו ְת ָךָ .כ ְך ְכ ֶ
דות ַמ ְם ָך ַי ְהיו ְכ ֹ
עו ְמ ֹ
יעות ָה ֹ
ַה ְמ ַט ֹ
דור ָצ ָפה
תו ֶע ֶלת ְו ֹלא ָע ַמד ֵמ ֶהם ַצ ַדיק ַעד ַא ַחר ֶע ְש ַרים ֹ
דור ְו ֹלא ָהיָה ָב ֶהם ֹ
ֶע ְש ַר ים ֹ
ֶא ַמר
שמ ֱ
חו ָקהֶ ,
ש ַמ ְק ֵראת ְר ֹ
ש ָהיָה ָנתון ְב ֶא ֶרץ ָב ֶבל ֶ
רוך הוא ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֶ
דוש ָב ְ
ַה ָק ֹ
בו ֹכ ַח
שיֵש ֹ
אמר ֶ
רוך הוא ֹת ַ
חו ָקה וגו'ְ ,ו ָא ַמר ַה ָקד ֹוש ָב ְ
(מלכים -ב כ ,יד )ֵ :מ ֶא ֶרץ ְר ֹ
רוך הוא ְו ָע ַמד
דוש ָב ְ
של ַה ָק ֹ
מו ֶ
שן ָה ֵאש ְו ַק ֵדש ְש ֹ
תו ְל ַכ ְב ַ
או ֹ
ש ַה ְש ַליכו ֹ
ע ֹמדֵ ,כיוָן ֶ
ַל ֲ
לו ֶאת ַה ֻּס ְנ ָדק ְו ָהיָה ָזן
רוך הוא ְל ֶא ֶרץ ַי ְש ָר ֵאלָ ,ב ָנה ֹ
דוש ָב ְ
בו ַה ָק ֹ
נוַ ,מיָד ֵק ְר ֹ
יו ֹ
ְב ַנ ְס ֹ
של
בוד ֹו ֶ
יע ְכ ֹ
הו ַד ַ
ינהְ ,ו ֹ
יות ַת ַחת ַכ ְנ ֵפי ַה ְח ַכ ָ
ש ַבים ְו ָהיָה ַמ ְכ ַניס ֶאת ַה ְב ַר ֹ
עו ְב ַרים ְו ָ
ֹ
לו
רוך הוא ַכ ַם ְל ָא ַכיםָ ,א ַמר ֹ
דוש ָב ְ
שם ַה ָק ֹ
מו ַעל ֵ
עו ָלםְ ,ו ָנ ַתן ְש ֹ
רוך הוא ָב ֹ
דוש ָב ְ
ַה ָק ֹ
ש ֵלם,
ש ְת ֵהא ָ
ומה יֵש ַלי ְל ָב ֶר ְכ ָךֶ ,
לו ַמר ָל ְך ַ
רוך הוא ַא ְב ָר ָהםַ ,מה יֵש ַלי ֹ
דוש ָב ְ
ַה ָק ֹ
ש ָרה ַא ְש ְת ָך ַצ ֶד ֶקת ְל ָפ ַני,
ש ְת ֵהא ָש ָרה ַא ְש ְת ָך ַצ ֶד ֶקת ְל ָפנַיַ ,צ ַדיק ַא ָתהָ ,
או ֶ
ַצ ַדיק ְל ָפ ַניֹ ,
יקים ֵהם ְל ָפנַיַ ,מה יֵש ַלי ְל ָב ֶר ְכ ָךֶ ,א ָלא ָכל ָב ַנים
יקיםַ ,צ ַד ַ
ית ָך ַצ ַד ַ
ש ַי ְהיו ָכל ְבנֵי ֵב ְ
או ֶ
ֹ
לו ֹכה ַי ְהיֶה ַז ְר ֶע ָך.
אמר ֹ
ַי ֶ
ש ֵכן ְכ ַתיב :ו ֹ
ַיןֶ ,
מו ְת ָךַ ,ממ ַ
ע ֹמד ַמ ְם ָך ַי ְהיו ְכ ֹ
ידים ַל ֲ
ע ַת ַ
שֲ
ֶ
לפי מהרז"ו ביאור הדרשה ש'כה' נדרש "כמוך" ,ולעץ יוסף נדרש "ככוכבים",
ומבאר שיהיו ראויים שהיה העולם מונהג כמו שהכוכבים הם מנהיגי העולם
אספקלריא  -עמ' י

השפל ,ועל דרך שנאמר (דניאל יב ,ג) 'ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד'.
ולשיטתו פירש לגבי מה שהקדים ה' לאברהם 'ובמה יש לי לברכך?' ,שהכוונה –
הרי כבר מנהיג אתה בצדקתך את כל העולמות.
ולפי דברי העץ יוסף הללו יובן מאוד מה שבתנא דבי אליהו במאמר המקביל,
הסיום הוא 'וכל אשר יעשה יצליח' – שעשה שיכבוש את כל מלכי העולם,
ולכאורה אם כן הרי יש במה לברכו הוא עצמו? ואולי יש לומר ,שהכוונה שיהיו
אלו תחתיו לעולם באופן נצחי ,שגם אצל בניו ימשיך כך ,ולדברי העץ יוסף הללו
מ בואר היטב שזה ממש הברכה שנתברך אברהם! כה – ככוכבים – יהיה זרעך,
שיהיה להם השלטון .וגם זה חלק מהברכה שיהיו צדיקים ,המשך לברכה אשר
פריו וגו' ועלהו וגו' ,שישלטו בעולמות מכח צדקתם.
[וכן הדרשא מ'ועלהו לא יבול' שלא יפסקו מזרעו בעלי אמונים ,יתכן לבאר
שעוסקת באותו ענין ,שיהיו בניו צדיקים שכל מוצא פיהם יתקיים ,שישלטו
בעולמות ,שאפילו דבר שאמרו בטעות יתקיים כשגגה היוצא מלפני השליטו].

ו עיין קהלת י ,ה; מועד קטן יח ,א ,ועוד .ולפי זה יהיה 'ועלהו' כעין דברי חז"ל שדרשוהו ששיחת חולין של תלמידי
חכמים צריכה תלמוד .ובתהלים 'אמת קנה' (ר"מ מאזוז) פירש כך את הפסוק.
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באהלה של תורה  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס
'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'
מצות "זכירת יציאת מצרים" כולל גם את הגאולה העתידה
דו (יד ,לא)
שה ַע ְב ֹ
וב ֹמ ֶ
ַא ַמינו ַבה' ְ
שר ָע ָשה כו' ַוי ֲ
אֶ
ַרא ַי ְש ָר ֵאל ֶאת ַהיָד ַה ְג ֹד ָלה ֲ
ַוי ְ
א] בגמ' (ברכות יג ,ב) מבואר ,שמי שאומר הלכה שמוזכר יציאת מצרים שיוצא
י"ח "מצות זכירת יציא"מ" .ועפ"ז כותב המג"א (סז ,א) דכ"ש שאם אמר 'שירת
הים' דיצא.
והקשה החת"ס (שו"ת או"ח ח"א סי' טו; הובא במשנ"ב סז ,ג) ,דהא רחמנא קפיד
"תזכור יום צאתך" ,ולא יום קריעת ים סוף ,והמה שני ענינים מופרדים.
ולכאורה מאחר שלא צריך להזכיר את כל הנסים שארעו לאבותינו ,מדוע לא
יועיל להזכיר את הנס קריעת ים סוף .ואדרבה ,הרי קריעת ים סוף היה הסוף לכל
התהליך של יצא"מ ,שהרי רק אז זכו ישראל ל"ויאמינו בה' ובמשה עבדו".
והנה הרע"א (שם בברכות) כותב ,דלענ"ד אמת בפיו (של החת"ס) ,ותמך
יתידותיו על מה שאמרו במדרש (עי' משנ"ב סו ,נג) ,שבברכת ק"ש צריך להזכיר
"קריעת ים סוף" מלבד מה שצריך להזכיר "יציאת מצרים" (מכת בכורות).
אולם מדברי החת"ס משמע ,שעיקר טענתו היא ,מצד מה שנזכר בפסוק (דברים
טז ,ג) "תזכור את יום צאתך מארץ מצרים" ,ולא נאמר "יום קריעת ים סוף".
ומבואר מדברי החת"ס ,שמצות "זכירת י ציאת מצרים" מתייחדת במיוחד כלפי
יום היציאה ,ולא רק על עצם היציאה ממצרים .והענין טעון ביאור.
כל שלא אמר 'אמת ואמונה' ערבית לא יצא י"ח
ב] וביאור הדברים ,הנה במאמרים עד כה נתבאר במשנתו של ה'מעשה נסים',
שגאולת מצרים הוא השורש לכל הגאולות שגאל הקב"ה בכל הגלויות ,וכן
השורש לגאולה העתידה .מאחר שהקב"ה היה יכול להוציא אותנו ממצרים
בצינעא (כמו שהיה בזמן מרדכי ואסתר שגלגל הקב"ה הכל בתוך דרכי הטבע),

אספקלריא  -עמ' יב

ומה שהוציא אותנו הקב"ה בפרסהיא לעיני כל העמים ,זה למענינו ,כי מכח זה
נתגלה לעין כל שעם ישראל הוא העם הנבחר ,ועל כן אם ישראל בגלות ובשפלות,
הרי זה חילול כבודו יתברך ,וזה מכריח את הקב"ה לגאול את ישראל "למען שמו".
אמנם עדיין לא הוכח ,שהדבר הזה נוגע גם למצות "זכירת יציאת מצרים" –
לזכור דבר זה שגאולת מצרים הוא שורש לכל הגאולות .אך באמת מצינו כן גם
לגבי מצות "זכירת יציאת מצרים" (עצם הראיה שמעתי בשם הגרא"י סלובייצ'יק
שליט"א).
דהנה שנינו (ברכות יב) " כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית
לא יצא ידי חובתו" ,שנא' "להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות" .ופרש"י' :אמת
ויציב' כולה ע ל חסד שעשה עם אבותינו היא ,שהוציאם ממצרים ובקע להם הים
והעבירם ,וזהו "בבוקר חסדך" .וברכת 'אמת ואמונה' מדבר בה אף על העתידות,
שאנו מצפים שיקיים לנו הבטחתו ואמונתו לגאלנו מיד מלכים ומיד עריצים ולשום
נפשנו בחיים ולהדריכנו על במות אויבינו כל אלה הנסים התדירים תמיד ,וזהו
"אמונתך בלילות".
והנה מהו שאמרו ש"לא יצא ידי חובתו"? כתב הכס"מ (פ"א מהל' ק"ש ה"ז) ,דנהי
דידי ק"ש יצא ידי קריאת שמע כראוי לא יצא .וקשה ,דהגם שבפסוק מפורש שיש
להגיד "אמונתך בלילות" ,אבל מה השייכות של דבר זה למצות קריאת שמע.
ומבאר הכס"מ ,דכיון שברכות אלו שאנו מאמינים ,שכשם שעשה בגאולת מצרים
כן יעשה בגאולה העתידה מעין ק"ש הם  ,לפיכך אם לא אמרם לא יצא ידי ק"ש
כראוי .ומוסיף ,דאפילו אמר הברכות האלו אלא שלא התחיל "אמת ויציב" "אמת
ואמונה" לא יצא י"ח קריאת ברכות אלו כראוי – לפי שעיקרם נתקנו לומר
שהקב"ה ה אמית הבטחתו במצרים ועתיד לאמתה לנו לעתיד לבוא עכ"ד.
ומבואר ,שחלק עיקרי במצות "זכירת יציאת מצרים" הוא ,לזכור שכשם שהקב"ה
האמית הבטחתו וגאלנו ממצרים כך הוא עתיד לאמתה לעתיד לבוא .וכמש"כ
ה'מעשה נסים' (פיסקא אמר ראב"ע) ,שכל עיקר מצות הזכירה כל השנה כולה
הוא ,ל זכור תמיד מה שנקנינו לו לקנין ,ומכח זה יעשה לנו הקב"ה בהכרח נסים
אספקלריא  -עמ' יג

למען כבודו יתברך .וההבנה הוא ע"פ היסוד הנ"ל שגאולת מצרים הוא השורש
לכל הגאולות ,ולכן מובן שמי שלא אמרה ,אינו יוצא י"ח של קריאת שמע כראוי.
"למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים"
ג] אך עלינו לברר ,מהו באמת המקור של חז"ל שמצות "זכירת יצא"מ" כולל גם
לזכור שכשם שהקב"ה האמית הבטחתו וגאלנו ממצרים כך עתיד לאמתה גם
לעת"ל?
ונראה ,שזה כונת החת"ס שדקדק את הפסוק שאמר "למען תזכור את יום צאתך",
שמצות הזכירה היא לא רק לזכור את עצם היציאה [ מה שיצאנו מעבדות
לחירות] ,אלא גם את "יום צאתך" ,והוא ההתגלות שהקב"ה נגלה בכבודו ובעצמו.
ונתבאר במקו"א ,שההתגלות ה זו היתה אך ורק ביום היציאה במה שפסח ה' בנגפו
את מצרים ואת בתינו הציל ,ומזה ממילא ארע היציאה כמש"נ (יב ,לג) "ותחזק
מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כו'" ואז יצאו ממצרים (אבל מכאן ואילך
חזרה ההנהגה להיות תחת הנהגה ש"על ידי מלאך" מאחר שמשה היה מעורב
בה).
ולכן אם מזכיר את קריעת ים סוף לא יוצא י"ח ,כי הגם שרק אז זכו להגיע לדרגת
"ויאמינו בה'" ,מ"מ מה שאדם שאומר הלכה שמוזכר בה יציא"מ יוצא את י"ח
מצות הזכירה ,זה רק אם כולל בהזכ רתו גם את "יום צאתך" ,וזה חסר בקריעת ים
סוף.
"מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות הוא יגאל אותנו בקרוב"
ד] וההתבוננות בזה ,נותן לנו כח של צפיה ואמונה ,שהקב"ה ודאי יגאלנו לעתיד
לבוא .וכמו שאומרים בתפילת 'ברכת החודש'" :מי שעשה נסים לאבותינו וגאל
אותם מעבדות לחירות הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נדחינו מארבע כנפות
הארץ".

ז

ז יש לציין לשמו"ר א ,ה :עתיד הקב"ה להוסיף ולגאול את ישראל ממלכות הרשעה ,כשם שגאל אותם ממצרים,
דכתיב "והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו וגו'" .וע"ע באוה"ח (כ ,ב) שמבאר את הכפילות שנאמר "מארץ מצרים
מבית עבדים" :אני אשר הוצאתיך מארץ מצרים ,אני עתיד להוציאך מבית עבדים.
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וראה גם בסמ"ק (מצוה א) שמבאר מה שאמרה התורה "אנוכי ה' אלוקיך אשר
הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" :שבא לצוות ,דכשם שאני רוצה שתאמינו
בי שאני הוצאתי אתכם ,כך אני רוצה שתאמינו בי שאני ה' אלהיכם ואני עתיד
לקבץ אתכם ולהושיעכם ברחמיו שנית כדכתיב " ושב וקבצך מכל העמים וגו'".
וזהו התכלית המבוקש ,ולכן אמרה התורה לזכור את "יום צאתך" ,שמכח אנו
זוכרים שהגאולה העתידה הוא דבר מוכרח ומאמינים בזה ומצפים לו.
לתגובות5322906@okmail.co.il :
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באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר
אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס
באר צבי
החילוק בין ענני הכבוד למן ולבאר
יכם (טז ,ח)
הוָה ֶאת ְת ֻּל ֹמ ֵת ֶ
ְו ֶל ֶחם ַב ֹב ֶקר ַל ְש ֹב ַע ַב ְש ֹמ ַע ְי ֹ
יש להתבונן מדוע את לחמם ומימם לא קיבלו בני ישראל מיד אלא רק עד לאחר
שהתלוננו ,ובניגוד ל'ענני הכבוד' שהגיעו מיד וללא כל בקשה מצידם .וידועים
דברי החיד"א (בספרו 'ראש דוד' פ' אמור) ,וכן בספר 'שפתי צדיק' ,שבאמת מטעם
זה לא ניתן לנו זכר אלא רק לענני הכבוד בסוכות ,כי מן ובאר ניתנו על ידי
תלונתם ותערומתם של בנ"י ,לפיכך לא ניתן להם זכר לדורותח ,משא"כ ענני כבוד
ניתן להם ללא תלונות ותרעומת ובלי שביקשו .אך לכאורה עדיין הא גופא קשיא,
מדוע אלו לא ניתנו להם מיד כמו הענני כבוד ,הלא הם היו לא פחות חיוניים
לכאורה.
ומצאתי יישוב לזה בדברי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל שכתב בכמה מקומות בספרו
'דרש משה' (בר"פ בשלח ד"ה וכעין ,ובפ' מסעי ,ובפ' עקב עה"פ ויענך וירעיבך
ויאכילך את המן) ,ד אם לא היו מתלוננים על שלא יהיה להם מה לאכול או
לשתות ,היו זוכים לנס גדול יותר ,ש לא היו צריכים כלל לאכילה ושתיה ,אך מצד
חוסר אמונה שהיו סבורים שאי אפשר בלא זה ,והתחילו לדאוג ולהתלונן כאשר
עדיין לא היו רעבים ,גרם שלא זכו לזה ,והיו רעבים ,עד שהוצרך ליתן להם את
המן .והביא לזה כמה ראיות מן הפסוקים ,עיי"ש.
וכעיקר הדברים כבר כתב החת"ס בפ' עקב עה"פ ויענך וירעיבך ,וז"ל :ויענך
וירעבך ויאכילך את המן וגו' פי' כי ישראל ניסו הי''ת היש ה' בקרבנו אם אין,

ח

 .ואע"פ שלגבי המן היה ציווי למשרע"ה ליתן מן בצנצנת למשמרת למען ידעו דורותיכם ,היינו לזכרון לדורות ,וכן
לגבי הבאר איתא בשבת (לה ).הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים
וכו' ,הרי שיש מזה זכר .מ"מ רק לגבי הענני כבוד ציוותה התורה שבנ"י בעצמם יעשו הזכר ע"י קיום מצוה[ .וע"ע
טללי אורות סוכות (עמ' קכ"ב) עוד כמה תירוצים על קושיה זו ,וכן הביא מהמהר"ם חביב שאה"נ שיש גם זכר
לבאר ע"י מצות ניסוך המים ,וכן למן ע"י המנחות].
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וידוע כוונתו אם מתנהג במדת יש או מידת אין .והנה שמלתך לא בלתה הוא נס
יש מיש ,שעל השמלות שהיה להם כבר הוסיף הקב''ה שפע אלוקי שיגדלו עליהם,
וה''נ הוי מצי למיעבד במאכלם שהסעודה האחרונה שאכלו מלחם שהוציאו
ממצרים יחיו בו מ' שנה ,כמו שהלך אליהו הנביא בכח אכילה אחת מ' יום ,אלא
שזה הוה יש מיש והקב''ה רצה להודיעם שיכול ג''כ לפרנס מאין גמור וכו' ,עיי"ש.
נשים ב'לחם משנה'
ועכ"פ נתבאר שירידת המן לא היה מצד ההכרח לקיום בני ישראל במדבר ,כי
היו יכולים להתקיים גם בלי זה .ובאמת דגם מטעם אחר יתכן שלא היו נזקקים
לנס דירידת המן ,והוא מה שראיתי בשו"ת האלף לך שלמה (חלק או"ח סימן קי"ד)
שכתב וז"ל :שאלתו למה לא נהגו הנשים בלחם משנה וכו' .ועוד נראה ,דהתוס'
בחולין (פח :סד"ה אלא) הובא בפמ"ג (סי' שמ"ה במשבצות) ,דבזמן שהיו ישראל
במדבר היה המדבר מצמחת עיי"ש[ ,וע"ע אבן עזרא פ' תרומה כ"ה ה'] ,וא"כ לפי
זה לא היו צריכין למן ,אחר שהיה אפשר לזרוע במדבר ,אך יש לומר על פי חז"ל
בשבת פ"ה (דף נג ):גבי מי שלא היה לו שכר להניק וכו' דחד אמר כמה גרוע אדם
זה וכו' ,ופירש הבעל עקידה הכוונה ,דסבירא ליה דנס שלא כדרך הטבע גרוע,
וטפי היה עדיף אם היה נעשה לו נס כדרך הטבע ,אם כן הכא נמי בודאי היה בידו
יתברך למעט בנס שהצמיח להם תבואה במדבר ,אך כיון דהם לא המתינו
והתלוננו עליו ית' ,לכך עשה להם נס שלא כדרך הטבע וירד המן מן השמים
להראות כמה גרוע אדם זה .וא"כ תינח הזכרים דהם התרעמו ולא היו ראוין לנס
כדרך הטבע להצמיח להם תבואה ,לכך נחשב זה הנס להם לטובה ,דעכ"פ נתן
להם מן ולא מתו ברעב ,אבל הנשים ה ם לא התרעמו ולא היו במתלוננים כמו
שלא היו בעגל ובמרגלים א"כ הם לא נצרכו לנס המן ,רק היה אפשר להם למעט
בנס ולהצמיח להם במדבר כדרך הטבע ,לכך אין להם ליתן הודאה על זה ,ולכך
אין נוהגין בזה כאבודרהם ומנהג ישראל תורה הוא וכו' .עכ"ל[ .אמנם להלכה
כתב המשנה ברורה ( סי' רע"ד ס"ק א') דגם הנשים מחוייבות בלחם משנה ,שהיו
גם כן בנס המן .וזהו כדעת הר"ת שהובא גם בר"ן בשבת פט"ז ד"ה וכתב .ויש
אספקלריא  -עמ' יז

להעיר מדוע ציין שם בשער הציון על דין זה בשם האחרונים ,בעוד שדין זה כבר
נשנה בראשונים].
והנה גם בדבריו מבואר שכל מה שהוצרכו למן היה דוקא רק לאחר שהתלוננו.
והנשים שלא התלוננו לא היו צריכות לנס המן ,אלא שמבאר מטעם אחר כי
המדבר היה מצמיח.
לתגובותzvi6@neto.bezeqint.net :

אספקלריא  -עמ' יח

בית אהרן  /הרב אהרן גינצבורג ,ר"מ בישיבת
'עמל התורה' – בני ברק
סגולת אמירת פרשת המן
בין שלל הסגולות הנקוטות בידיו של "עם סגולה" נתיחד מדור של כבוד לסגולות
לפרנסה טובה ,שהרי בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא
מילתא (מו"ק כח ,א) ,ובין סגולות הפרנסה מפורסמת היא הסגולה בשם רבי מנחם
מנדל מרימנוב זצ"ל לומר את פרשת המן ביום שלישי זה ,פרשת בשלח ,שנים
מקרא ואחד תרגום .מקורה של הסגולה הוא בתלמוד ירושלמי :כל האומר פרשת
המן ,מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו .וכתב המשנה ברורה (סימן א ס"ק יג) טוב
לומר פרשת המן בכל יום ,כדי שיאמין שכל מזונותיו באים לו בהשגחה פרטית
"ו ֹלא ֶה ְע ַדיף ַה ַמ ְר ֶבהְ ,ו ַה ַמ ְמ ַעיט ֹלא ֶה ְח ַסיר,
מאת הבורא יתברך .וכמו שנאמר במןְ :
לו ָל ָקטו" ,להורות שאין ריבוי ההשתדלות מועיל לאדם מאומה .ואין
ַאיש ְל ַפי ָא ְכ ֹ
די באמירה לבד ,אלא שיתבונן מה שהוא אומר ויכיר בנפלאות ה'.
ואפשר להוסיף שאדם המרבה בהשתדלות לא מיבעי שאינו מוסיף אלא הוא גם
מפחית שמראה בזה שכביכול צריך הוא יתברך לעזר על ידי ההשתדלות שלי
כמשל לנוסע הטיפש שדחף את קרונות הרכבת כרוצה להחיש מסעה.
הבה נתבונן בסגולה זו ,לעיתים רואים אנו מצב בו אין לו לאדם כדי פרנסתו ,ולא
רק כדי פרנסה ברווח אלא אפילו כדי מזונותיו בצמצום לצרכיו הבסיסיים אינה
מספיקה לו ,והדבר מפליא שהרי הקב"ה שהוא הזן והמפרנס מקרני ראמים עד
ביצי כינים ,לו הכסף ולו הזהב האם איננו יכול ח''ו או איננו רוצה לפרנס את
האדם נזר הבריאה וק"ו את היהודי מבחר המין האנושי .ומדוע דווקא בעלי החיים
לסוגיהם מתפרנסים כל אחד לפ י צרכו בעתו ובזמנו ודווקא האדם מופלה לרעה
בענין זה.
אלא וודאי צריכים אנו לומר שאין כאן שום חסרון בכח המשפיע אלא בכח
המקבל וכל העיכובים בפרנסה יעודם הם כדי שנזכור לפנות אליו יתברך ולבקש
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על מזונותינו ונדע כי ממנו הכל ומידו הגדולה והרחבה אנו מתפרנסים .וכן מובא
בגמרא (יומא עו ע''א)  :שאלו תלמידיו של רשב''י את רשב''י :מפני מה היה המן
יורד לישראל בכל יום ולא פעם בשבוע? והשיב להם :משל למלך שהיה קובע
פרנסה לבנו בכל יום ,והיה בנו מקבל פניו בכל יום ,החל אביו לקבוע פרנסתו אחת
לשבוע והחל הבן להקביל פני אביו פעם בשבוע ,כשראה אביו כך ,חזר לקבוע
פרנסת בנו בכל יום כדי שיהא מקביל פניו בכל יום.
וממילא כאשר אנו קוראים את פרשת המן ,ולא די בפעם אחת אלא שונים עוד
פעם מקרא ,ואם אין די בכך אנו מוסיפים לקראה שלישית בלשון תרגום,
ומתבוננים אנו בפרשה זו ורואים איך ירד המן לכל אחד כפי צרכו ולפי דרגתו
הרוחנית לצדיקים הגיע עד פתח ביתם והבינונים הוצרכו להרחיק מעט וכן הלאה,
ולא די בכך אלא המן הגיע באריזת מתנה טל מלמטה וטל מלמעלה ולא חיסר
ולא ייתר ,כמו שנאמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו
לקטו (שמות טז ,א) אזי נקבעת בליבנו האמונה כי אין ריבוי ההשתדלות מוסיף
מאומה וכאשר מגיעים אנו להכרה זו שוב אין כל צורך לעכב את מזונותינו,
וממילא הם מצויים לנו בריוח כפי רצונו יתברך להיטיב בלי מידה ובלי גבול שהרי
מדרך הטוב להיטיב .וכמאמר הכתוב :תנו עוז לאלוקים (תהלים סח ,לה) ומבואר
בנפש החיים שעל ידי האמונה שלנו בבורא אנו מאפשרים לו כביכול להשפיע
עלינו רוב טובה.
המיוחד בסגולה זו
ויתכן להוסיף עוד שבשונה מכל סגולה שצריך עדיין לראות שאכן פעלה את
פעולתה ולא עיכבו העוונות של האדם .אבל סגולה זו כיון שנעשתה כראוי והפנים
האדם והכיר כי אכן הבורא נותן לו בדיוק כפי צרכיו ,כבר הגיע באמת למצב
שההבטחה נתקיימה ולא נתמעטו מזונותיו ,שהרי מה שקיבל מהשי"ת זהו בדיוק
כפי צרכו.
וכפי שמספרים על החפץ חיים זצ"ל ששאל פעם בשלומו של אדם ,וענה לו הלה
"יכול להיות יותר טוב" אמר לו החפץ חיים חס ושלום לומר כך ,כי אילו היה
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הבורא סבור שיותר טוב לך במצב אחר לא היה מעמיד אותך במצב זה בו אתה
נמצא .ואם בכל זאת שם אותך במצב זה אות הוא כי זהו הטוב ביותר עבורך.
הבה נקיים בעצמינו השלך על ה' יהבך ועל ידי כך נזכה לוהוא יכלכלך.
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בנתיבות הירושלמי – הפרשה לאור אספקלריית
תלמוד ירושלמי  /הרב ישראל קלויזנר ,מו"ל
ילקוט 'שמחת ירושלים' עה"ת ומועדים )ברוקלין(
מה ענין "הידור מצוה" אצל "ים סוף"
במשנה מסכת כלאים פ"ח מובא לגבי איסור הנהגה בכלאים" ,והשלישית שהיא
קשורה לרציעותיהן אסורה" ,כגון שני סוסים קשורין בקרון וקשר שם בהמה
שלישית ממין אחר ברצועות הסוסים ,אע"פ ששני הסוסים יכולים למשוך את
הקרון בלעדיו ,אסור ,ומביא הירושלמי (כלאים פ"ח ה"ב) ברייתא בענין זה:
בראשונה לא היו (נוהגים לרתום לקרון) אלא שתים (שני סוסים) דכתיב (בראשית
מ"א מ"ג) וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו (ודורש "משנה" מלשון שנים ,שהיו
רתומים למרכבה שני סוסים) עמד פרעה ועשה שלש (היה רותם ג' סוסים למרכבה
בשביל למהר לרדוף אחרי ישראל) דכתיב (בפרשת בשלח יד ,ז) – (ויקח שש מאות
רכב בחור וכל רכב מצרים ),ושלישים על כולו (שהוסיף על כל רכב עוד סוס
שלישי) עמדה מלכות הרשעה (היא מלכות רומי) ועשה אותן ארבעה (סוסים לכל
רכב ורכב).
מכאן המקור להידור מצוה עד "שליש"
עפ"י דברי ירושלמי אלו ,מגלה לנו הבני יששכר מקורה של הידור מצוה עד
שליש ,וכה הוא לשון קדשו (במאמרי שבתות ה ,ב) :הידור מצוה עד שליש במצוה,
נבוא לבאר מהיכן נפקא לן זה מה"ת ,דהנה הידור מצוה נפקא לן מפסוק "זה אלי
ואנוהו" (שבת קלג ):התנאה לפניו במצות היינו לעשותה בהידור מן המובחר ,אבל
שיעור שאמרו עד שליש לא נדע מקומו איה ,וגם מן הצורך (לבאר) מה שייכות יש
לשירת הים שיתבאר בו ענין הידור מצוה.
והנראה לבאר עפ"י מה דאיתא בתרגום המיוחס ליונתן בפסוק "ויקח שש מאות
רכב בחור ושלישים על כולו ,תירגם ומוליתא תליתאה על כולהן ,ולכאורה לא
נודע כוונתו .והנראה לפרש עפ"י הירושלמי כלאים ,הובא בפי' הר"ש למשניות,
אספקלריא  -עמ' כב

וכן הוא במדרשים ,והוא שמעולם לא היו נוהגים לנסוע בעגלה רק עם סוס אחד,
עד שבא פרעה שהי' בימי יוסף והנהיג ליסע במרכבתו בשני סוסים ,ואח"כ פרעה
שרדף אחרי ישראל הי' אוסר שלשה סוסים בכל מרכבה ,וזהו הפירוש ושלישים
על כלו ,וזהו ג"כ כונת התרגום יונתן מוליתא תליתאה [היינו סוס כענין מילתות
של בית רב ,שבת נב ,].וא"כ הוסיף פרעה הידור שליש בעבירה לרדוף אחרי
ישראל ,והנה השי"ת לקח ממנו נקם ,סוס ורוכבו רמה בים ,ומובחר שלישיו טבעו
ביום סוף ,ע"כ שררו לפניו זה אלי ואנוהו ,אתנאה לפניו במצוות ,וממילא נשמע
דהידור מצוה עד שליש כמו שפרעה התנאה בהידור שליש בעבירה ,והשי"ת
מבחר שלשיו הטביע בים סוף הנה מחוייבים אנחנו להתנאות לפניו במצותיו
בתוספת שליש [וממילא לפי"ז נדע דפירוש שליש בזה היא חלק שליש נוסף על
השנים]
הוספת ה"משנה שכיר" שבזה מובן הלשון "ואכבדה" בפרעה
ועפ"י דבריו של הבני יששכר ,הפליא זקני הגאון בעל המשנה שכיר זצ"ל הי"ד,
בספרו עה"ת (פ' בשלח) לבאר לשון הפסוק "ואכבדה בפרעה" הול"ל "ואנקם
בפרעה" אבל לפי הנ"ל אתי שפיר הלשון "ואכבדה" כי זה הכבוד הגדול שיצא
מרדיפת פרעה אחרי ישראל ללמוד ממנו איך לכבד מצות השם .ומוסיף המשנה
שכיר ,שזהו שאמר הכתוב להלן "ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשו וידעו
מצרים כי אני השם בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו" הרי שהוסיף כאן הפסוק
תיבות ברכבו ובפרשיו לרמז על הנ"ל שע"י רכבו ופרשיו יוצא לי כבוד גדול אחרי
שאנקום בו יקחו מוסר ללמוד מרכבו ופרשיו איך לעבוד בו הקב"ה ,והבן.
זה הזכות דנלמד ממנו דין הידור מצוה עד שליש עמדה לו שנשאר להיות חי
וממשיך המשנה שכיר ,דיש לומר עוד ,דלהלן כתוב ,לא נשאר עד אחד ,ובבעלי
התוס' מפורש אבל אחד נשאר והוא פרעה עיי"ש .וי"ל דזה הזכות דנלמד ממנו דין
הידור מצוה עד שליש במצוה דילפינן ממנו עמדה לו שנשאר להיות חי ,והבן.
ובהנ"ל יש לפרש דזה נמי כונת הפסוק בשיר השירים (א ,ט) "לסוסתי ברכבי פרעה
דימיתיך לרכבי פרעה" ,וד"ל.
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בספר פרי חיים (עה"ת פ' ויגש) מבאר הגה"צ רבי חיים יעקב מקומרנא זצ"ל ,עפ"י
הבני יששכר הנ"ל ,מאמר הכתוב בתהילים (כ ,ח) "אלה ברכב ואלה בסוסים",
היינו כי המה באו להלחם בג' סוסים "ואנחנו בשם ד"א נזכיר" ,שכאשר עושין
מצוה ג"כ מהדרין עד שליש [ועי' בספרו פרי חיים הנ"ל על פרשת בשלח יד ,ז ,איך
שמבאר הדברים עפ"י סוד].
*
המאמר השבוע נכתב לזכר נשמת זקני המאור הגדול הגאון רבי ישכר שלמה ב"ר
יצחק זצוק"ל הי"ד טייכטהאל ,ראבדק"ק פישטיאן ובעל המשנה שכיר אשר יומא
דהילוליה חל ביום י"ג שבט .יזכרם אלקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם וינקום
נקמת דם עבדיו השפוך.
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הדרש והנדרש  /הרב חיים רוטשטיין
מעלות והישגים  -רק במעשים!
זֶה ֵאַ -לי ְו ַא ְנוֵהו (טו ,ב)
זכה דורינו ,ונתברך הוא בתופעה אשר כיתרה ועיטרה לראשו את התואר הנמלץ
'עם סגולה' ,כשהכוונה לפן הסגולי אשר בדבר .חדשים לבקרים מתבשרים אנו על
סגולות מסגולות שונות ,עד כי המליצו דורשי סגולות כי 'סגולה לעשירות,
להרבות בגילויי סגולות לרבים'  -והיא היא סגולת הסגולות...
תופעה זו ,אשר יש דורשים אותה לשבח ויש הדורשים אותה לגנאי ,אינה תכלית
המכוון כלל במאמר זה ,אם כי הולידה היא במוחי רצון עז לקיים את הסגולה
הנזכרת  -להרבות בגילויי סגולות ,היות וגולת הכותרת אשר בסגולת הסגולות,
קשורה בקשר בל ינתק לפרשת השבוע.
שהנה מן הנפוצות שבסגולות היא 'עשות קברים הרבה אין קץ' ,כאשר לאור זה
בעלי חידודין נהגו להליץ ,כי בכלל האמור 'גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן'
הוא ,שאחר פטירתן של צדיקים זוכים הם להרבות צדקה בישראל על ידי קברם
יותר ממה שזכו בחייהם .ויש שאף הגדילו אמור כי על הצדיקים לומר טרם
פטירתם 'לשם מצות צדקה' ,ולעזוב את זה העולם השפל בשמחה עצומה בידיעה
שבשעה זו הם מקיימים את הגדולה שבמצוות עשה (כמבואר בדברי הרמב"ם
בהל' מתנו"ע פ"י הל"א) .והנה במכילתא בפרשה זו (פרשת השירה ,שירתא ג')
נאמר 'זה קלי ואנוהו .רבי אליעזר אומר ,מנין אתה אומר שראתה שפחה על הים
מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים שנא' בהם 'וביד הנביאים אדמה' (הושע
יב ,יא) ,וכתיב 'נפתחו השמים ואראה מראות אלקים' (יחזקאל א ,א) .משל למלך
בשר ודם ,שבא למדינה ועליו צפירה מקיפתו וגבורים מימינו ומשמאלו וחילות
מלפניו ומלאחריו ,הכל שואלין אי זהו המלך מפני שהוא בשר ודם כמותם .אבל
כשנגלה הקב"ה על הים לא שאל אחד מהם לשאול אי זהו המלך ,אבל כשראוהו
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הכירוהו ,ופתחו כלן ואמרו 'זה קלי ואנוהו' .ובכן ,הרי לנו 'סגולה' חדשה  -תפילה
בקברה של השפחה אשר זכתה למראות אלוקים יותר מכל הנביאים!
נקל להעלות על הדעת את החיוך הפוקד ברגע זה את פניו של הקורא ,שכן
מלבד המגבלה הטכנית הכרוכה במציאת מקום קבורתה של השפחה הקדושה
(אפשר והיה זה בקברות התאוה ,)...נדמה כי בין הדמויות רבות ההוד אליהם
שואפים אנו להידמות  -לא נמנית שפחה זו .ובטעם הדבר נראה פשוט ,שאמנם
השפחה זכתה לראות מראות נשגבים ביותר  -אך נותרה שפחה!!!
אין כל גדלות בהשגות ללא מעשים
יתכן וקשה לחשוב על כך ,אך הדבר הוא לא פחות ממזעזע ביותר! הרי בינינו
לבין עצמנו סבורים אנו שלו אליהו הנביא היה נגלה אלינו ללילה ,וכנראה שאף
לדקה ,כל חיינו היו משתנים באחת  -וזו טעות! גם אבימלך ולבן ובלעם זכו
להתגלות נבואית  -ונותרו רשעים כשהיו! משום שגדלות אינה מושגת ע"י השגות
גבוהות  -אלא ע"י מעשים ומעשים ושוב מעשים .וכפי שידוע הביאור במה שזכה
עשיו שראשו נקבר במערת המכפלה ,שהסיבה לכך היא מחמת שהשגותיו של
עשיו אכן היו גבוהות ,כראוי למי אשר גדל בביתם של אברהם ויצחק ,אולם עם
זאת היה רשע ורע  -משום שאלו היו מעשיו!
רבות יש להאריך בעומק הענין וטעמיו ,לא יתרחש הדבר בזאת היריעה ,אולם
הבה ונחדד קמצוץ הרגשה לנקודה חשובה .לעיתים ,ולב יודע מרת נפשו ,חש אדם
סיפוק רב על שיגו ושיחו בעניינים מרוממים ונעלים ,וחלילה מלזלזל בגודל חיובם
ונחיצותם של דיבורים ושיחות אלו ,אך עם זאת עליו להשגיח בבדק רב  -שאין
הדבר מגרע מתחושת החיוב המוטלת עליו לעשות ולפעול ולקיים בפועל את
מצוות ד' ע"י היותן של אמרות אלו תחליף זול לכך .ובבואו של אדם לערוך את
חשבונו עם נפשו ,עליו ליתן את דעתו על מעשיו בקיום רצון בוראו ,לא פחות
משעליו למדוד את השגותיו או שיחותיו בנושאים אלו.
יזכנו הבוי"ת ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו
באהבה ,אמן ואמן!!!
אספקלריא  -עמ' כו

הלכתא רבתי לשבת  /הרב נחום אייזנשטיין,
תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל ,מרא
דאתרא 'מעלות דפנה' ,דיין ומו"צ בירושלים
עיה"ק
בענין "לבישת כובע בשבת" ,מצד 'אהל' ומצד 'חשש
טלטול'
שאלה :האם יש חשש בלבישת כובע בשבת מצד 'אהל'? האם יש חשש לצאת עם
כובע בשבת בחוץ ,שמא יפול הכובע ויטלטלנו?
תשובה :המנהג המקובל להקל ללבוש את הכובעים שלנו ,גם אם השוליים רחבים
יותר מטפח (של השיעור הגדול שהוא  6.9ס"מ).
אך יש ליזהר שלא ללכת ברה"ר (במקום שאין עירוב טוב) ,בכובע שלא מהודק
טוב לראשו ,מחשש שמא הרוח תעיף את הכובע מראשו ,ויטלטל את הכובע ד'
אמות[ .גם במקום שיש עירוב טוב ,מ"מ אם נמצא סמוך לגבול העירוב ,יש להחמיר
מחשש שהכובע יעוף מחוץ לשטח העירוב].
הבעיה היא רק כלפי הכובע ,אבל אדם שלובש כיפה בלי כובע אין חשש ,כי לא
חוששים שילך בגילוי הראש ,ותולים שמיד יניח את הכיפה בראשו ולא יטלטלנו.
וראה עוד ב'הרחב דבר' ,בנוגע ל'מעיל גשם' ,ו'כיסוי ניילון לכובע'.
*
הרחב

ד ב ר:

סוגית הגמ' ומחלוקת רש"י והתוספות
א] בגמ' בשבת (קלח ,ב) אמרו" :אמר רב ששת בריה דרב אידי ,האי סיאנא (כובע
של לבד) שרי .ומקשה הגמ' ,האיתמר סיאנא אסור? לא קשיא ,הא דאית ביה טפח
הא דלית ביה טפח .אלא מעתה ,שרביב בגלימא טפח הכי נמי דמיחייב? אלא לא
קשיא ,הא דמיהדק הא דלא מיהדק.
אספקלריא  -עמ' כז

רש"י מפרש ,שמתחילה חילקו בין אם יש בו טפח או לא – מצד "אהל" ,שאם
הכובע מתפשט להלן מראשו טפח ,יש בזה איסור אהל .ועל זה מקשה הגמ' ,דא"כ
אם הניח טליתו על ראשו כדרך שהוא מתעטף ,והרחיקה להלן מראשו טפח ,וכי
יתחייב .ולכן מסיקה הגמ' ,שלעולם גם כשיש בזה טפח אין בזה משום לתא דאהל,
אלא טעם חדש ,מחשש שמא הרוח תעיף את הכובע מראשו ,ויטלטלנו בלי משים
לב ד' אמות ברה"ר ,ולכן יש חילוק שאם זה מהודק טוב בראשו ,אין חשש ,אבל
אם זה לא מהודק טוב בראשו חוששים ,ולכן אסור לצאת לרה"ר עם כובע שכזה.
אולם התוספות שם מבארים ,שגם למסקנא האיסור הוא מצד אהל .והחילוק בין
מהודק או לא מהודק הוא ,שאם זה מהודק היינו קשיח ,אז זה נראה כעין אהל,
אבל אם זה לא קשיח (שהוא נכפף) ,אז זה לא נראה כעין אהל ,ולכן מותר.
נפק"מ בין השיטות ,שלפי רש"י האיסור למסקנא תכף גם כשאין בו טפח ,ומאידך
האיסור תכף רק ברה"ר (במקום שאין עירוב) .ואילו לפי התוספות שהאיסור מצד
אהל ,א"כ האיסור רק כשיש בו טפח ,אבל מצד שני האיסור תכף גם בבית.
פסק השו"ע
ב] למעשה השו"ע (שא ,מ-מא) מביא את שני השיטות הנ"ל .בסעיף מ כותב:
"כובע שהוא מתפשט להלן מראשו טפח ,אסור להניחו בראשו אפילו בבית ,משום
אהל.
ובסעיף מא כותב" :לצאת בשבת בכובע שבראשו העשוי להגין מפני החמה ,יש
מי שאוסר משום דחיישינן שיגביהנו הרוח מראשו ואתי לאתויי ד"א ברה"ר ,אא"כ
הוא מהודק בראשו או שהוא עמוק שראשו נכנס לתוכו ואין הרוח יכול להפרידו
מראשו ,דבהכי ליכא למיחש למידי".
סוגי כובעים למיניהם (קנייטעש ,המבורג ,כובע שמש)
ג] וכותב המשנ"ב (ס"ק קנב) אודות הכובעים (בריטלי"ך) ,שהגם שהם רחבים

אספקלריא  -עמ' כח

טפח ,נוהגין להקל בזה מצד כמה טעמים( :א) מאחר שאינו קשהט( .ב) גם אם הוא
קשה ,מ"מ אינו מתכוין בלבישתו להיות לצל ,רק מכוין לכסות ראשו [והאיסור
בכובע מצד אהל ,כותבים הפוסקים שזה רק אם מכוין בזה לשם צל]( .ג) והא"ר
כותב ,שמנהג העולם להקל כשיטתו של רש"י ,שלמסקנא אין בכובע איסור אהל
כלל .וממילא גם בכובע קאפעלו"ש שהוא קשה ויש ברוחבו טפח ,אין למחות
במקום שנוהגין להקל.
ונפק"מ בין הטעמים ,ב'כובע שמש' וכיוצ"ב ,שעיקר מטרתו הוא להגין מפני
החמה ,או באדם שבד"כ לא נוהג בשבת בבוקר ללבוש כובע כי אם טלית ,ולובש
כובע בשבת בבוקר כדי שלא יתרטב מהגשם ,שאין בזה את הצירוף שלא לובש
לשם צל (עי' חוט שני ח"ב פל"ו ס"ק יב וארח"ש פ"ט הע' סח).
נמצא ,שהכובעים הרגילים של הליטאים (המכונים 'קנייטש') שאינם קשיחים ,גם
אם יש בהם רוחב טפח ,אין בזה חשש אהל כלל .וגם הכובעים הקשיחים יותר
(כגון 'המבורג' וכדו') ,שמעתי ממרן הגריש"א זצ"ל שאינם נחשבים קשיחים לענין
זה (כי אם הכובעים  TOP HATשלא נהוג היום ללובשו) ,וכאמור לשון הרמב"ם
שהאיסור רק אם זה "קשה ביותר כמו גג".
חשש שיטלטל את הכובע
ד] אולם כל זה מצד הנידון של 'אהל' ,אבל מצד הנידון של חשש טלטול ברה"ר,
אז גם אם אינו קשיח ,וגם אם אין בו רוחב טפח ,מ"מ במקום שאין בו עירוב
כדבעיי ,צריך להקפיד שיהיה מהודק בראשו ,שלא יעיפנו הרוח (משנ"ב ס"ק קנג;
וע"ע בחוט שני ח"ד פפ"ח אות יח בגדר 'מהודק').
והנה המשנ"ב (שם) כותב ,שכל החשש זה רק על הכובע ,אבל אין חשש על
הכיפה ,כי בזה לא חוששים שהאדם יטלטלנו ד' אמות ברה"ר ,כי בודאי לא ילך
ט ראה לשון הרמב"ם (פכ"ב מהל' שבת הל"א) שכותב שהאיסור הוא רק אם השפה שהוציאה קשה ביותר כמו גג.
וראה במשנ"ב (ס"ק קנב) שכותב נגד אלו שנמנעו מלתת הטלית מכאן ומכאן כמו דפנות ,ומכח זה נשתרבב מנהג
שלא מכסין ראשיהם בשבת בטלית בעת התפילה אפילו על הכיפה ,וכותב ש"אין לזה שום טעם וריח" ,ומוסיף
בשעה"צ (אות קצ) שאדרבה מצוה לכתחילה לכסות גם ראשו בעת התפילה.
י ראה במשנ"ב (ס"ק קנד) שמציין לדברי השו"ע סי' שג סעיף יח ומש"כ שם עלה ,ושם הנידון אם לאסור רק ברה"ר
גמור או גם בכרמלית .וכבר הארכנו בעבר (פר' מטו"מ תשע"ז) שיש הרבה שאלות על כשרות העירובין בפרט בעיר
גדולה ,וגם בעיר קטנה יש בעיות שונות ,ובפרט מצד עשיית עירוב חצרות כדין.

אספקלריא  -עמ' כט

בגילוי ראש .ומוסיף שהחשש בכובע ,זה רק בגלל שיש לו כיפה מתחתיו .ומשמע
מדבריו ,שאדם שהולך עם כובע בלא כיפה מתחתיו ,שאין בזה חשש טלטול ,ויהיה
מותר גם אם הכובע לא מהודק.
מעילי גשם וכיסוי ניילון לכובע
ה] ונסיים בקצרה ,אודות 'מעילי גשם' הנפוצים היום ,שמכסים בו את הכובע –
היות והכובע מחובר למעיל עצמו ,נמצא שכולו בגד אחד ,שהוא דרך מלבוש
שנועד להגן על גופו ,ואין בזה חשש מצד אהל.
אולם כיסוי ניילון צמוד על הכובע ,רוב הפוסקים

יא

סוברים שזה טלטול ,ולכן

במקום שאין עירוב כדבעי ,אין לצאת עם זה.
לתגובותdvarhalacha613@gmail.com :

יא חזו"א (כפי שמובא בקריינא דאיגרתא ח"א סי' קפג); מנחת יצחק (ג ,כו שאלה ח); חוט שני (ח"ד פפ"ח אות יג);
אג"מ (או"ח א ,קח) .אולם יעוי' בשש"כ (פי"ח הע' מו ומח) בשם הגרש"ז ובשבט הלוי (א ,סא-ג; ד ,נא-ג).

אספקלריא  -עמ' ל

הלכתא שפירתא  /הרב פינחס שפירא ,אב"ד
ביד"צ שערי שלום (בית שמש) ,מח"ס שו"ת בריתי
שלום ו"ח
יהודי שמבקר בארץ ישראל ומסתפק אם לעלות לירושלים
או לבקר בקבר אמו בטבריה ,מה יעדיף.
כון ְל ַש ְב ְת ָך ָס ַע ְל ָת ה' (טו ,יז)
ַח ָל ְת ָך ָמ ֹ
מו ְב ַהר נ ֲ
מו ְו ַת ָט ֵע ֹ
ְת ַב ֵא ֹ
בתשב"ץ קטן (סי' תקנ"ט) משמע שאין כלל מצות ישוב א"י אלא בהולך ע"מ
לדור ,ולא בהולך לביקור בלבד ,וכן למד בדעתו השלטי גבורים בשבועות (דף ח'
ע"א מדפי הרי"ף) ,וכ"כ בשו"ת מהרי"ט (ח"ב סימן כ"ח) עפ"י תשובת הרא"ש (כלל
י"ב סי' ז') ,ולפי"ז וודאי שיש לו ללכת לטבריה להשתטח ולהתפלל על קבר אמו
שגדול עניינו כדאיתא בס"ח (סי' ת"נ)[ .ואל תשיבני מדברי המג"א בסי' רמ"ח ס"ק
ט"ו ,שכן הוא מסתמך על הכנה"ג שזכר כן בטעות מהשלטי גבורים].
איברא ,דהשלטי גבורים (שם) והמהרי"ט (בחידושיו למס' קידושין דף ל"א ע"ב)
ס"ל ג"כ שאיסור היציאה מא"י לחו"ל הוא רק ביוצא לדור בקביעות בחו"ל ולא
ביוצא לזמן קצר ע"מ לשוב ,ובזה פליגי עליהם כל הראשונים כדהארכתי בברית"ש
ח"ג (סימן ד') ,וא"כ דילמא לדבריהם כשם שיש איסור ביוצא לזמן קצר כך ישנה
מצוה בבא לזמן קצר ,ויש לחלק וצ"ע.
אך מ"מ ,הלא הראשונים (ריטב"א מהדו"ב ומאירי) בקידושין (ל"א ע"ב) פירשו
במסקנת הגמ' שם שמותר לצאת מא"י לקראת אמו ,וכ"כ בשו"ת התשב"ץ (ח"ג
סי' רפ"ח) ,ואילו המהרי"ט בחידושיו עהש"ס (שם) ביאר כנ"ל שטעם ההיתר בזה
הוא משום שיוצא לזמן קצר ,וכשיטת השלטי גבורים.
וא"כ הלא ממ"נ ,אם נפרש כשלטי גבורים והמהרי"ט ,כי אז אין מצוה בביקור
קצר בירושלים ופשיטא שיש להעדיף עליה לקבר אמו ,ואם נפרש כרוב הראשונים,
הלא לדבריהם מבואר בגמ' שכיבוד הורים עדיף על ישוב א"י.

אספקלריא  -עמ' לא

ואף שאיתא שם בגמ' שאחר שלבסוף נפטרה בטרם הספיק להגיע אליה אמר 'אי
ידעי לא נפקי' ,ומקום יש לפרשו עפ"י דברי הפוסקים שכיבוד הורים לאחר פטירתן
הוא רק מדרבנן שלכן אינו דוחה מצות ישוב א"י דאורייתא ,אך הלא כאן לא
איירינן לענין א"י כלפי חו"ל אלא לענין ירושלים כלפי שאר א"י ,ופשיטא שמצות
העלייה לירושלים אינה מהתורה אלא רק מדרבנן ,ושוב הראוני כן בשו"ת
מהריט"ץ (סימן ה' ד"ה 'איברא') ,ויעו"ע בשו"ת עשה לך רב (ח"ט סימן ל"ה).

אספקלריא  -עמ' לב

ויאמר שמואל  /הרב שמואל ברוך גנוט ,מראשי
ישיבת אור התורה  -אלעד ,מח"ס 'ויאמר שמואל'
ושא"ס
השלמת סכום התחייבות תשלום עליה לתורה
מעשה שהיה באחד בתי הכנסיות בעירנו אלעד .ראובן הציע לקנות את עליית
ה"שירה" בפרשת בשלח באלף שקל ,ואחריו העלה שמעון ל  1100-ואחריו העלה
לוי ל  1200-והעליה נמכרה ללוי .אמנם הגבאים לא רצו לתת את העליה ללוי,
משום שהוא רוכש את העליה בכל שנה והם רצו שמתפללים נוספים יזכו בעליה זו,
וביקשו ממנו לוותר על קנייתו .הוא הסכים לוותר והגבאים פנו לשמעון שיקנה את
העליה בסכום של  1100שקל ,בו רצה לרכוש את העליה .שמעון סירב ,באומרו
שאינו חייב לקנות כעת את העליה ,לאחר שלוי העלה אחריו את המחיר ,והגבאים
פנו לראובן ,שיקנה את העליה בסכום של  1000שקל ,הסכום שהציע ,וכך היה.
כעת נשאלה השאלה האם שמעון חייב לביהכנ"ס  100שקל והאם לוי חייב אף הוא
סכום זה לביהכנ"ס ,כיון שהם הציעו לתרום לביהכנ"ס  100שקל יותר מהאדם
שהציע לפניו ,ונמצא כעת שביהכנ"ס הפסיד  200שקל.
תשובה :איתא במשנה בערכין (כז ,א) ,לגבי קניית שדה מהקדש" :אמר אחד הרי
היא שלי בעשר סלעים ואחד אומר בעשרים ואחד אומר בשלשים ואחד אומר
בארבעים ואחד אומר בחמשים ,חזר בו של חמשים  -ממשכנין מנכסיו עד עשר,
חזר בו של ארבעים  -ממשכנין מנכסיו עד עשר ,חזר בו של שלשים  -ממשכנין
מנכסיו עד עשר ,חזר בו של עשרים  -ממשכנין מנכסיו עד עשר ,חזר בו של עשר -
מוכרין אותו בשוויו ,ונפרעין משל עשר את המותר" .היינו שכיון שהאחרון הסכים
לתת להקדש  50וחזר בו ,והבא אחריו קנה את השדה ב ,40-נמצא שההקדש
הפסיד  10ולכן על מתחייב ה 50-להשלים  ,10שהוא חסרון ההקדש.
ולכאו' הראשונים חייבים לשלם רק את מה שהתחייבו להקדש יותר מהקודמים
להם ולא את הסכום כולו ,משום שהתחייבו על מלוא הסכום רק כשיקבלו את
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השדה ,אך כשלא קיבלו אותה ,עליהם לשלם רק את הסכום שהוסיפו ולא יותר.
ולכאו' דבר זה תמוה ,שהרי הקונים לא רצו לתרום סתם כך להקדש ,אלא לקבל
שדה בתמורה ,ומדוע ישלמו על דבר שלא קיבלו? ועוד ,מה הפסיד ההקדש ,הלא
לולי זה שהתחייב  ,50היתה השדה נמכרת ב ,40-וא"כ מה הפסיד ההקדש?
ורבנו גרשום (שם) כתב דדין זה הוא מדין אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ,וכ"כ
הרמב"ן (קידושין כח,ב) וז"ל" :ואמרינן נמי במסכת ערכין (כז ,א') אמר אחד הרי
היא שלי בעשר סלעים ואחד אומר בעשרים וכו' חזר בו של חמישים ממשכנין
מנכסיו עד עשר וכו' ,אלמא הקדישו הקדש ואינו יכול לחזור בו שאמירתו לגבוה
כמסירתו להדיוט" ,עכ"ל .ועי' בשו"ת תשב"ץ (ח"ג סי' רנו) וז"ל" :ועיקרא דמלתא
כי ההקדש אינו מפסיד ואם המוסיף רוצה לעמו' בדיבורו כופין הגורע ממנו לצאת
מהבית ואם אינו רוצה לעמוד בדבורו ממשכנין אותו באותו תוספת וישאר הפוחת
בביתו ולא יפסיד ההקדש כלום" ,עכ"ל .ועי' ר"ן קדושין יא ,ב.
וצ"ע דהנה התוס' (קדושין כט ,א ד"ה משכו) כתבו דמקח וממכר של הקדש לא
שייך התפסה מדין אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ,כיון שרק כשמתכוין לוותר
להקדש שייך זה ,אך לא במקח ,שרוצה לקנות דבר מההקדש ואין בכוונתו לתרום
להקדש .ובתוס' יו"ט (קדושין פ"א מ"ו) הקשה ממשנתינו ,דמבואר בה שגם במקח
שייך דין אמירתו לגבוה ,וכתב דצ"ל דמתני' איירי באופן שרצו באמת לוותר
להקדש ,ועי' תוס' רעק"א על המשניות שם ובס' נתיבות ים (ערכין שם).
ואכתי קשה כנ"ל ,דאם בתרומה להקדש עסקינן ,והוי כעין נדר ,א"כ שכ"א
שהציע סכום ,ישלמנו ,גם אם אחר קנה את השדה בסכום גבוה יותר ,וכיון דא"צ
לשלם ,א"כ אפי' עשר לא יתן.
ומרן הגרי"ז זצ"ל (כמובא בשמו בשיעורי בנו הגרמ"ד סולוביצ'יק שליט"א ,ערכין
שם) ייסד בזה דבהלכות פדיון הקדש נאמר שכ"א שכופין על הפדיון לכל מי
שהכניס עצמו בעסק הפדיון ,וכל מה שהוסיף חברו נחשב נמי בעסק הפדיון ,ולכן
כיון שהכריזו ואמרו כמה כל אחד רוצה לשלם ,אין זה אמירה בעלמא ,אלא מורה
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שברצונו להיות חלק מעסק הפדיון ולכן כופין אותו לשלם כמה שהציע יותר
מהאחרים ואינו יכול לחזור בו.
ובהטעמת ד' הגרי"ז נראה ובהקדם ד' המג"א (סי' שו סקט"ו) ,שכתב "שנהגו
חסידי אסטריך דכל מה שהוציא בפיו ליתן נותן לצדקה אפי' קנה חבירו המצוה".
והיינו שמנהגם היה שכל המציע סכום על העליה לתורה ,צריך לשלם לביהכנ"ס
את הסכום שהציע ,למרות שחבירו קנה את העליה בסכום גבוה יותר .וביאור
הדבר לכאו' הוא שמקובל היה באוסטריך שתנאי הכניסה להעלאת הצעת סכום
לעליה הוא שהמציע ישלם את הסכום שהציע ,ללא קשר האם קנה את העליה
לבסוף ,וה"ה בפדיון הקדש ,שכשאדם מתמודד על רכישת נכס של הקדש ,מונח
בזה שישלם את הסכום שהציע ,באופן שלבסוף הנכס נמכר במחיר מוזל יותר.
(ואמנם עד כה הייתי סבור שחסידי אוסטריך נהגו כך כדי שלא כ"א יעלה את
סכום העליה סתם כך ,בידיעה שיהיו עשירים שיעלו יותר את הסכום וכך העליה
תימכר לבסוף בסכום גבוה ,ולכן נהגו שכל מי שמציע סכום ,ישלם אותו מכיסו
למרות שהעליה נמכרה בסכום גבוה יותר ,כדי לשוות למכירת העליות מימד של
רצינות).
והגע עצמך ,דהנה אין כאן הפסד הקדש ,שהרי אילולי שהאחרון הציע לקנות את
השדה בחמישים ,היו מוכרים אותו לזה שהציע לפניו ארבעים .אלא בהכרח
דבכלל עסק פדיון הקדש נאמר שכל המשתתף בעסק זה ,משלם את הסכום
שהציע ,ורק אם חפץ ההקדש נמכר לבסוף בסכום גבוה יותר ,או בסכום שווה,
ונמצא שההקדש הגיע לסכום הגבוה ביותר שיכול היה להגיע ,א"צ אלו שהציעו
פחות לשלם ממון.
ומ"מ ראינו שכשאדם מתחייב סכום וחוזר בו ,חייב לשלם להקדש את הסכום
שהבטיח יותר מקודמו ,למרות שלא קיבל את התמורה שבגללה רצה לתרום את
הכסף.
והכי כתב בשו"ת צמח צדק (הקדמון) סימן עב :נשאלתי השמש היה מכריז בשבת
בבית הכנסת מי שיקנה המצוה לקרות במפטיר כמו שנוהגין בארצות הללו ונתן
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אחד מאה פרוטות ואחד הוסיף עליו ונתן ק"ן פרוטות והיה נראה לגבאי צדקה
שהשני אינו בטוח במעות ולא רצו לביישו שלא למכור לו המצוה אלא צוו
להשמש שיעלה הוא בדמים מעצמו ויוסיף להכריז שנותנים מאתים ודעתם היה
להניח המצוה לקרות במפטיר לראשון שנתן ק' כי נראה להם יותר תועלת לקופת
הצדקה באלו מאה בטוחים מן המאתים שאינם בטוחים ואחר כך כשבא השמש
אל הראשון ואמר לו שהגבאים מניחים לו המצוה לקרות מהפטיר במאה שנתן
הוא אמר הוא שאינו רוצה בכך כיון שלא הניחו לו מתחלה בשעת הכרזה נתבטלו
דבריו האם יש דין לגבאים לכופו כיון שכבר נתרצה במאה ואמירה לגבוה הוא:
הצ"צ מצטט את דברי הש"ס בערכין הנ"ל וכותב כך" :הרי מבואר בהדיא גבי
הקדש דצריכין לקיים דבריהם כדי שלא יהא נפחת להקדש .ואית לן למילף דין
צדקה מדין הקדש כיון שזה אמר ליתן מאה שוב אינו יכול לחזור בו וממשכנין
אותו על מאה ואינו יכול לדחות על זה שאחריו שהוסיף ונתן ק"ן כיון שאין זה
חוזר בו אלא שהגבאים חזרו ממנו שלא רצו למכור לו הרי הוא כמאן דליתא
וליתא בחזרה אלא הראשון לכך צריך הוא לקיים דבריו ולשלם מאה .ומינה אם
אירע שאחד נתן עבור מצוה כגון מפטיר או גלילה וכיוצא בזה ק' פרוטות והשני
ק"י והשלישי ק"ך וזכה השלישי במצוה ההיא וחוזר בו אחר כך וכן השני וכן
הראשון כולן חוזרין בבת אחת הדין נותן שמשלשין ביניהם והיינו השלישי שנתן
ק"ך צריך לשלם עשרה שלו שמן ק"ך עד ק"י ואותן עשרה שמן ק"י עד ק' צריכין
השלישי והשני לשלם כל אחד החצי' ששניהם נתרצו בהן ואותן מאה הראשונים
צריכין לשלם שלשתן יחד כל אחד שליש ששלשתן נתרצו בהן" ,עכ"ל ועי"ש עוד
במש"כ בדעת הרמב"ם בזה.
למדנו מדבריו ב' דברים .א) שהצ"צ מדמה בנידו"ד את דין הצדקה לדין ההקדש.
ב) שגם אם ע"פ החלטת הגבאים ,לא מכרו את העליה למי שהעלה את הסכום,
יכולים הם להכריח את אלו שהתחייבו סכום תחתיו ,לרכוש את העליה ולשלם
עליה את הסכום שהציע.
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ואולם בזה אולי יש לחלק בין נידו"ד לנידון הצ"צ ,שבמקרה דהצ"צ לא רצו
הגבאים למכור את העליה למי שהציע  ,150משום שחששו שאין לו בכלל ממון
לשלם ,וא"כ מבחינתם ,הצעתו היא בוקי סריקי ,וא"כ ההצעה הרצינית האחרונה
היא של זה שהציע לשלם מאה ,ומשא"כ בנידו"ד שהאדם שהציע לקנות את
העליה בסכום של  ,1200התכוין לשלם ,ורק הגבאים לא רצו בכך בגלל שיקול
צדדי.
ואמנם בשו"ת פנים מאירות (ח"ב כה) חלוק ע"ד הצ"צ וסובר שרק במוותר
להקדש אמרי' דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ,ומשא"כ ברכישת עלייה,
שהקונה מחשיב את העלייה כהסכום שנדב ומבחינתו זאת שווי העליה ,והוי
כמקח ,ולא כתרומת צדקה ,יעו"ש.
ויש לדון בזה עפ"מ שכתב המהרש"ל ז"ל ביש"ש פ"ה דביצה וז"ל" :הכרזת
המצוות מי שיתן יותר הוא יזכה בה ,דמי טפי למקח וממכר ,והיה נראה לאסור
אם לא שנאמר שאין שייך מקח וממכר בדבר מצוה כי אם בחפץ הנקנה ,וכל זה
אינו אלא לישב המנהג בדוחק .אבל קניית מקומות בבה"כ וכן קניית האתרוגים מן
הקהל אחר גמר מצותן אסור .והמחוור בעיני כמו שנהגו חסידי אסטריך דכל מה
שהוציא בפיו ליתן נותן לצדקה אפי' קנה חבירו המצוה ,א"כ הוי כקציצות דמים
לצורך מצוה ול"ד למקח וממכר כלל ושרי אפי' קניית מקומות ובתים מהצדקה וכל
ירא שמים יזהר בזה ,עכ"ל היש"ש.
והמגן אברהם (או"ח סי' שו סקט"ו) הביא דברי המהרש"ל וכתב כך" :ובשלטי
גבורים בע"ז דף שכ"ב מפקפק ג"כ על קנית המצוות ובמס' ב"ק כתב דאדם יוכל
למכור מצוות שלו לאחר ,עכ"ל .וביאר הלבושי שרד כך" :בא לסתור ההיתר של
היש"ש דאין שייך מקח וממכר בדבר מצוה אלא בחפץ הנקנה ,וע"ז אמר דהרי גם
המצוות יוכל למכור לאחר".
נמצא שלדעת המהרש"ל יתכן ורכישת עלייה אינה נחשבת לקנייה ממונית
ועניינה רק התחייבות לדבר מצוה ככל נדרי מצוה ,ואילו להשלטי הגבורים ,בפרט
להבנת הלבו"ש ,נחשבת עלייה לדבר בר שיווי ממון.
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והערוה"ש (שם) כתב כך" :במקום שמוכרין המצוות יש מגמגמים בזה שהרי זהו
ממש כמקח וממכר שזה נותן כך וזה מוסיף עליו ,ומ"מ אין זה כמקח וממכר דאטו
יש בזה שיוי דמים?! אלא שזה כמו שאומר אם אזכה בעלייה זו אני נותן כך וכך
לצדקה וזה אומר אני מוסיף על הצדקה אם אזכה לעלייה זו ,ולכן יש מן החסידים
הקדמונים שהיו נוהגים לשלם לבהכ"נ כל מה שרצו ליתן בעד העלייה אף שהשני
הוסיף ונשאר אצל השני ,משום דחשבו שזהו כנודר לצדקה .מיהו לדינא אינו כן
שהרי על תנאי נדר [עמג"א שם] ומנהג ישראל תורה ואין לפקפק בה כלל .ופשיטא
דלמכור מקומות בהכ"נ אסור בשבת ויו"ט דזהו ממש כמקח וממכר שהרי יושב על
המקום .אבל שארי מצות כעלייה לתורה והגבהות וגלילות ופתיחות הארון ויין
לקידוש ולהבדלה מותר דאין זה רק צדקה בעלמא וכמ"ש" ,עכ"ל .הרי דסבר
דעלייה אינה שווה ממון ואינה כמכר ,אלא כהתחייבות לצדקה ככל נדרי צדקה,
ועי' במ"ש בזה בס"ד בספרי דבר למועד (בענין דין ודברים על תשלום מכירת
עלייה לתורה) ואכ"מ.
ויש לדון ברכישת עליית השירה ,שרוכשי עלייה זו (ועליות כמו חתן תורה וחתן
בראשית ,מפטיר יונה ועוד) ,בדמים יקרים ,עושים זאת בד"כ בגלל סגולת העליה
המיוחדת הזאת ,שכתבו סופרים וספרים שהעולה לעליות אלו זוכה לאריכות
ימים ,לזש"ק ,פרנסה או עשירות וכדומה ,ולכן יש מקום לומר שכה"ג הוי כמקח
ולא כויתור ותרומה לצדקה.
סוף דבר יש מקום לומר ,לפי העולה מד' המשנה בערכין וד' הצ"צ ,שכל אלו
שחזרו בהם מלשלם את הסכומים שהציעו לביהכנ"ס על העלייה ,צריכים לשלם
לביהכנ"ס את הפרשי הסכום שהציעו ,עד הסכום ששילם קונה העליה ,כדי
שביהכנ"ס לא יפסיד מחזרתם.
*

ָשיר
ָאז י ַ
בבין הזמנים לפני שנתיים ,נסענו לקברי צדיקים בצפון ונהג האוטובוס החביב ,ר'
מרדכי זורגר ,יהודי חסידי מפולפל ונעים שיחה ,הנעים את הנסיעה הארוכה
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בהסברים על המקומות שראינו בדרכנו ,בווארטים חסידיים משובבי לב על פרשת
השבוע ובהרבה רוח טובה ופניני חכמה .במהלך הנסיעה סיפר ר' מרדכי זורגר
סיפור נפלא שאירע לו ,סיפור הממחיש לנו את כוחו של ניגון .וכך סיפר ר' מרדכי:
"לפני שש שנים בערך היה לי קו נסיעה יומיומי ,בשעה שש וחצי בבוקר ,מלוד
לאשקלון ,של רופאות ולבורנטיות העובדות במעבדות רפואיות .רוב הנוסעות עלו
מברית המועצות והם נסעו באוטובוס בקביעות לעבודתן .באחד הימים אני מקבל
שיחה בסלולרי מחוץ לארץ .על הקו עמד ידיד טוב ,שסיפר לי שהוא נמצא כעת
בקהילה חרדית בגרמניה ,לצרכי בחינה והכרות למשרת החזן המקומי ,והגבאים
מבקשים שישיר בפניהם גם כמה שירים עממיים באידיש .החבר ידע שאני מתעסק
קצת בחזנות ושירה וביקש שאזכיר לו כיצד שירים את השיר "אויפן פריפעטשיק",
כדי שהוא ירשום לעצמו את מילות השיר ויחזור עליהם לעצמו .התחלתי לזמזם
לו בקול את השיר ,המדבר על כך ש"על הכירה בוערת אש קטנה ובבית חם ,והרבי
מלמד ילדים קטנטנים את האלף־בית" .זימזמתי לו לאט ובהטעמה ,בקצב הכתבה,
את מילות השיר" :אויפן פריפעטשיק ברענט ַא פייערל /און אין שטוב איז הייס/
און דער רעבע לערנט קליינע קינדערלעך /דעם אלף־בית".
"כך המשכתי גם את הבית השני" :זאגט זשע ,קינדערלעך ,געדענקט זשע טייערע/
טאקע נאך ַא מאל :קמץ־אלף:
וואס איר לערנט דא /זאגט זשע נאך ַא מאל ,און ַ
ָא!"ַ "( .אמרו נא ילדיםַ ,זכרו נא יקירים ,את שאתם לומדים פהַ .אמרו נא פעם
נוספת ,וממש פעם נוספת :קמץ־אלףָ :א!").
"לפתע אני שומע שאחת הנוסעות בוכה בכי תמרורים ,בכי חסר מעצורים.
חשבתי שאירע דבר מה המחייב את עזרתי ותהיתי כיצד אוכל לסייע .האשה,
הרחוקה משמירת המצוות ,הצליחה לומר בתוך הבכי ש"את השיר הזה סבתא
היתה שרה ברוסיה ,אחרי שהיא היתה מדליקה נרות לכבוד שאבעס קוידש"...
"הלבורנטית החילונית שהגיעה מארץ הכפירה ,הקשיבה לזימזום הניגון והיא
שבה עשרות שנים לאחור ,אל ביתם היהודי השורשי של סבא וסבתא .היא
המשיכה לבכות ואני ,בנסיון להרגיעה ,הבטחתי להביא למחרת את הדיסק עם
אספקלריא  -עמ' לט

הניגון הישן נושן .כך עשיתי ,והאשה הודיעה לכל הנוסעות בחגיגיות ,שהיא
מתכוונת להדליק נרות לפני שבת ,בדיוק כמו שסבתא שלה היתה מדליקה"
"חלפו מספר שנים ואני קיבלתי הביתה הזמנה להשתתף בחתונתו של בנה של
הלבורנטית מלוד ,בצירוף מספר טלפון .ואז התברר לי שאותה אשה ,שהאזינה
לניגון ,החלה להדליק נרות לפני כניסת שבת .בהמשך החלה לשמור על כשרות
ולהתחזק יותר ויותר ,עד שבנה שב בתשובה שלמה .הוא נכנס ללמוד בישיבה
לבעלי תשובה וכעת הוא נישא בשעה טובה ,מקים בית יהודי חרדי לתפארה,
והכל בזכות הניגון"...
*
"חכמת המוסיקא חשובה באומה ,שהיא מכבדת הניגונים ומעמדת אותם על
הגדולים שבעם ,והם בני לוי ,מתעסקים בניגונים בבית הנכבד בעתים הנכבדות.
ולא הוצרכו להתעסק בצרכי הפרנסה ,במה שהיו לוקחים מהמעשרות ולא היו להם
עסק זולתי המוסיקא" (הכוזרי ,מאמר ב סד).
אלפי חללים נהרגים בחזית המלחמה ,מלחמת העולם הראשונה .לכל אחד היו
קרובים ומכרים באזורי הסכנה והשמועות החרידו כל לב .במתיבתא רבתא
דקמניץ המשיכו ללמוד בהתמדה גדולה והתלמידים השתדלו להתגבר על ים
הדאגות והפחד הגובר והולך .איש לא ידע מה ילד יום .לישיבה הגיעו פליטים ,בני
ישיבות שבאו ממקומות מסוכנים יותר ,מספרים סיפורי בלהות על המתרחש לא
רחוק .הישיבה גלתה למינסק והבחורים המשיכו לשקוד על תלמודם באחד מבתי
הכנסיות ,משקיעים את כל כולם בהוויות אביי ורבא ,אך הלבבות גדושי הצער לא
יכלו לעמוד מול העומס והלחץ ,מה יהיה? מה ילד יום? ומה יעלה בגורלם של
קרוביהם ומכריהם? ומה יעשו הקלגסים להם עצמם?
אחד מבני הישיבה הרהיב עוז ופנה אל נסיך מלכות התורה ,ששידד מערכות
עמוקות בשבילי סורא ונהרדעא ,יונק מתורתו המתוקה של רבו הגר"ח מבריסק,
הלא הוא ראש הישיבה ,מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל" .אנא ,ישיר לנו
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רבנו שיר ,כדי לעודד את רוחנו!" ,ביקש וכל התלמידים הנהנו בראשם ,מצטרפים
לבקשה.
רבי ברוך בער נודע בכל מרחבי ליטא בשיעוריו העמוקים .אך פן נוסף נודע
באישיותו הכבירה של ראש הישיבה ,כח השירה והניגון המיוחד ,לו זכה כמתנת
חינם מן השמים .לחניו של הגרב"ד נחשבים כנכסי צאן ברזל של עולם הישיבות
ועד ימינו אנו משוררים אותם בהיכלי התורה .היתה זאת לכאורה בקשה טבעית,
שרבי ברוך בער ישיר מלחניו המשובחים ,יפיח רוח חיים בלבבות ובעצמות
היבשות ויעלה את בני הישיבה לפסגות ,שהרי כבר נודע שעולם הנגינה קרוב הוא
לעולם התשובה .הבחורים מבקשים ור' ברוך בער שותק.
האם זהו הזמן הראוי לשיר? ,תהה ר' ברוך בער ,האם שעה טרופה זו ,בה
נרצחים רבים משלומי אמוני ישראל ,הוא הזמן הראוי לנגן בו ניגונים? ר' ברוך
ממשיך לשתוק והתלמידים ממשיכים להפציר.
במינסק שהה אז מורו ורבו של ר' ברוך בער ,מרן הגר"ח סולוביצ'יק זצוק"ל,
והתלמיד הגדול נכנס ,בהכנעה ובענוות חן ,אל מעונו של מרן הגר"ח" .הבחורים
מבקשים שאשיר בפניהם .האם כעת זהו הזמן לשיר?" ,תהה רבינו ה"ברכת
שמואל".
ר' חיים השיב" :למה לא לשיר? הרי אתה יודע לשיר! אז תשיר!".
ור' ברוך בער שר .שיר רודף שיר ,ניגון ועוד ניגון ,לחן ועוד לחן ,וקולו הנרגש של
גאון התורה נישא ברחבי מינסק ,נוגע במיתרי הנפשות ,מעלה אותם למדרגות
אמונה ובטחון ,געגועים לשכינה ,קשירת כתרי שירה לתורה הקדושה ולעמלה,
ניגוני תפילות ובקשות לבורא העולם .הדמעות השתלבו בשמחה הגדולה ורוח
הישיבה המשיכה לפעם בקרבם של בני אולפנא רבתא דקמניץ.
"מאותו ערב ,בתוככי חשכת מלחמת העולם ,לא חדל רבי ברוך בער לשורר את
ניגוניו ולחניו בפני בני הישיבה הקדושה" ,סיפר לימים תלמידו הגרמ"ש שפירא
זצוק"ל" ,ר' ברוך בער לא שינה מאומה מדעת עצמו בצורת הישיבה הקדושה .ר'
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חיים זכרונו לברכה העניק לו רשות מפורשת לשיר בפני בני התורה בישיבה,
וכשקיבל את אישורו של אבי הישיבות ר' חיים ,הרי שכך היא צורת ומטבע
הישיבה!"...
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ויצבור יוסף  /הרב יוסף צברי ,רב ומו"צ בעיר
אלעד ומח"ס ויען יוסף ,שלחן מלכים ועוד
כיצד היו ישראל עיפים בצמא ,לאחר הוצאת המים מן
הסלע?
ידם (יז ,ח)
ַי ָל ֶחם ַעם ַי ְש ָר ֵאל ַב ְר ַפ ַ
ע ָמ ֵלק ו ַ
ָבא ֲ
ַוי ֹ
בפרשת כי תצא (כה ,יח) כתיב' :אשר קרך בדרך וגו' ואתה עיף ויגע' .ופירש"י:
עיף בצמא ,דכתיב (לעיל פסוק ג) 'ויצמא שם העם למים' .וכתיב אחריו 'ויבא
עמלק' ,ע"כ.
מבואר ,שבעודם צמאים למים ,בא עמלק להרע להם.
ותמוה ,הרי לעיל כשצמאו למים כתוב שמשה הכה בצור ויצאו מים (שם פסוק
ו) ,ורק אח"כ (פסוק ח) כתוב 'ויבא עמלק' .נמצא שבשעה שבא עמלק כבר לא
צמאו למים ,כיון שהיה זה אחרי הכאת הצור .וכיצד פירש"י ד"ויצמא שם העם
למים" הוא הצמא שעליו כתיב" :ואתה עיף ויגע".
תשובות:
א .לפום ריהטא נראה ,כי כיון שעדין לא קיבלו ישראל אז את באר מרים שהיתה
מצויה להם בכל זמן הליכתם במדבר ,והיו ישראל אז רק בתחילת הליכתם
במדבר ,מקום שאין מצוים בו המים ,לפיכך היו צמאים הם מזמן לזמן ,וכאשר כבר
נזכר בפרשה שכאשר הגיעו למרה צמאו למים ,ושוב כאשר הגיעו לרפידים צמא
למים ,ויתכן שגם אח"כ נחו מעט ותמו המים שעמהם ,ובמקום לבקש מים היו
ישראל צריכים להילחם עם עמלק ,וזהו שפרש"י "עיף" -בצמא.
ב .ועוד אפשר לבאר לפי דרך זו ,כי הפסוק לא בא לומר כיצד היו ישראל באותו
רגע בדיוק שבא עמלק לתקוף אותם ,אלא בא להסביר את מעמדם הכללי של עם
ישראל ,שאמנם היה אז אחר יציאת מצרים כאשר כל האומות פוחדים מהם ,אבל
בפועל היו ישראל אז בשפל המדרגה ,ללא ארץ וללא מצב גשמי מסודר ,ואפילו
עבור מים היו ישראל צריכים ישועה מעל לגדר הטבע כמו שקרה עמהם בפרשה
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זו ,ולפיכך אמר עליהם באופן כללי שהיו במצב תמידי של חוסר מים ע" הטבע,
ולזה אמר "עיף ויגע" – עיף בצמא".
ג .הבית הלוי עומד על כך שהזכיר הכתוב שהיו ללא

מים ,ומבאר ,כי מה

שהדגיש כאן הכתוב שהיו ללא מים ,היינו משום שכח הכישוף פועל דווקא במקום
שאין מים ,וז"ל" :זכור את אשר עשה לך עמלק ואתה עיף ויגע ולא ירא גו' (דברים
כה) .ופירש"י עיף צמא למים .והכוונה דברפידים כתיב ואין מים לשתות העם,
אמנם אינו מובן דנהי דהמעשה היה כן דברפידים לא היה להם מים מ"מ מאי
שייך זה להזכירו כאן במעשה עמלק .ובודאי מוכרח מזה דזה שייך להך דעמלק,
והנראה דעיקר תוקפו של עמלק היה ע"י מעשה כשפים וכמו שפירש"י בחר לנו
אנשים שיודעים לבטל הכשוף מש"ה העמיד משה רבינו אז את החמה כדי לבטל
כשופו של עמלק ,דכיון שעמדה החמה ולא הלכו המזלות בטל מעשה הכשוף שלו
שהוא ע"י השבעת המשרתים ,וזהו שיסד הפייטן ביוצר לפרשת זכור בכשפיו
חיללו יום העמיד וזלזלו .והנה עיקר תגבורת הכשוף הוא במקום שאין מים ,וכמו
דאיתא במס' סנהדרין (דף ס"ז) זעירא איקלע לאלכסנדריא זבין חמרא כי מטא
לאשקויה מיא פשר וקם גמלא כו' מי איכא דזבין הכא מידי ולא בדק ליה אמיא.
ופירש"י דכל דבר כשוף נמחה על מים חיים ,דהמים מבטלין כח הכשוף ,וזהו
שהזכיר כאן שבאותו מקום לא היה מים לבטל הכשוף" עכ"ל.
לפי דבריו אפשר לומר ,כי אע"פ שלפני שהגיע עמלק כבר היו המים מצויים
לישראל ,מ"מ אדרבה ,עצם זה שנעשה נס לישראל לקבל מים מן הסלע ,מראה
שהיה המקום ללא מים ,שיוכל לפעול בו הכישוף .ואע"ג שהיו מים לישראל ,מ"מ
כיון שהיו במשורה בכליהם ממה ששאבו קודם לכן ,אפשר שרצו לשומרם לשתיה
ולא להשמש בהם לבטל כישופיו ,וא"כ מה שאמר רש"י "עיף בצמא" ,הוי נמי
ביאור למצבם הכללי של ישראל שהיו אז ללא מקור מים טבעי בלתי מוגבל ,ולכן
חסכו גם במה שכבר ניתן להם.
ד .בספר ברית שלום (פר' כי תבוא) ,מבאר כי מה שיכל עמלק לשלוט על ישראל,
הוא לפי שלא מלו מחמת חולשת הדרך ,וז"ל" :אמנם באמת מה שלא מלו ישראל
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במדבר וכו' ,תרי טעמא איתניהו בדבר זה ,ותרווייהו מפורשים בקרא ,דכתיב
(יהושע ה ,ז) כי לא מלו אותם בדרך וגו' ,וכתיב (שם ח) כאשר תמו כל הגוי להמול
וישבו תחתם במחנה עד חיותם ,ותרווייהו אמת ,וכיון שעיקר הטעם שלא מלו
במדבר משום חולשא דאורחא ,והכי משמע גם האי קרא דכתיב וישבו תחתם,
רצה לומר ,דלא היה להם אז חולשא דאורחא ,ואם כן שלא כדין עשה עמלק שבא
לתבוע חלקו של הנחש על שלא מלו ישראל עצמם במדבר ,שהרי אנוסים היו ולא
יכלו למול עצמם משום חולשא דאורחא .והיינו דקאמר הכתוב אשר קרך בדרך
ויזנב בך כל הנחשלים אחריך וגו' ,דקדק ואמר בדרך ,ומסיים ואתה עיף ויגע,
הכוונה בזה ,מאחר שהיו ישראל בדרך עייפים ויגעים ,ולא יכלו למול עצמם משום
חולשא דאורחא ,ואם כן שלא כדין עשה עמלק.
ואפשר לבאר לפי דרכו אף את דברי רש"י שאמר "ואתה עיף" -עיף בצמא" ,כי
כיון שהיו ישראל הולכים במדבר וצמאו למים ,הרי נחלש גופם חולשה כללית,
ואף שנמצאו להם מים מעת לעת שוב שלטה בהם החולשה ולא היה בהם כח
למול בניהם הקטנים שנולדו אז ,ואז יכל עמלק לשלוט בהם ,ולכן מסמיך הכתוב
את ענין העיפות המבארת את החולשה ,שהיא סיבה לשליטת עמלק שבא על
ישראל.
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ומשחרי ימצאונני – מעלת עשרה הראשונים
בפרשת השבוע  /הרב איתמר חבשוש ,מח"ס
'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל-בו במעלת עשרה
הראשונים ,ומרביץ תורה באלעד
בנימין קפץ לים תחילה ,כמו הראשון המשכים לביהכ"נ כדי
להשרות השכינה ולכן זכה ל"ידיד ה' ישכון לבטח עליו"
הודה
ָמן ָצ ַעיר ֹר ֵדם ָש ֵרי ְי ָ
שם ַב ְני ַ
שה (יד ,כב) ָ
ַב ָ
תו ְך ַהיָם ַבי ָ
ָבאו ְבנֵי ַי ְש ָר ֵאל ְב ֹ
ַוי ֹ
ַר ְג ָמ ָתם (תהלים סח ,כח)
במכילתא דרבי ישמעאל פ' בשלח – (מסכתא דויהי פרשה ה') איתא :רבי מאיר
אומר [בלשון אחד] ,כשעמדו שבטים על הים זה אומר אני יורד תחלה לים וזה
אומר אני יורד תחלה לים .מתוך שהיו עומדין וצוהבין ,קפץ שבטו של בנימין וירד
לים תחלה שנ' "שם בנימין צעיר רודם שרי יהודה רגמתם שרי זבלון שרי נפתלי,
צוה אלהיך עוזך עזה אלהים זו פעלת לנו" (שם סח ,כט) ,אל תקרי רודם אלא רד
ים .התחילו שרי יהודה מרגמין אותם באבנים שנ' "שרי יהודה רגמתם".

משל

למה הדבר דומה :למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים אחד גדול ואחד קטן ,נכנס
לחדרו בלילה ,אמר לקטן העמידני עם הנץ החמה ואמר לגדול העמידני בשלש
שעות ביום ,בא קטן להעמידו עם הנץ החמה ולא הניחו גדול ,אמר לו ,לא אמר לי
אלא בשלש שעות ביום והקטן אומר לא אמר לי אלא עם הנץ החמה ,מתוך שהיו
עומדין וצוהבין ננער אביהם ,אמר להם ,בני מ"מ שניכם לא כוונתם אלא לכבודי -
אף אני לא אקפח שכרכם .כך אמר הקב"ה :מה שכר יטלו ,בני בנימין שירדו לים
תחלה ,שרת שכינה בחלקו שנ' (בראשית מט ,כז) "בנימן זאב יטרף" ,ואומר (דברים
לג ,יב) "לבנימין אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו וגו' .ומה שכר נטלו שבטו של יהודה
שהיו רוגמין אותם ,יהודה זכה למלכות שנא' "שרי יהודה רגמתם" ,ואין רגמה
אלא מלכות שנ' (דניאל ה ,כט) "באדין אמר בלשאצר והלבישו לדניאל ארגונה
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והמניכא דדהבה על צואריה והכריזו עלוהי די להוו שליט תלתא במלכותא",
ע"כיב.
והקשה הגאון רבי אברהם פלאג'י זצ"ל (בנו של הגר"ח) ,בספרו 'אברהם את ידו'
(דרוש ו' לשה"ג דף קכז-קכח) .איך מלאו לבו של שבט בנימין לירד לים תחילה,
הרי הוא הצעיר שבכולם ,ויהודה הרי היה הכי חשוב מאחיו והיו סרים למשמעתו
כדאמרו במד"ר (ויחי פ' צ"ח סי' ו') ,א"כ היה על שבט יהודה לירד תחילה [או
עכ"פ ראובן] ,ואח"כ ירד בנימין .ואחר שבנימין קדם וחטף את המצוה ,יש לו
לשלם י' זהובים ,וכמו דמצינו לענין יבום שאם קדם הקטן לגדול חייב לשלם לו
קנס ,וכן לענין כיבוד אב ואם.
וכתב לבאר הדברים בטוטו"ד ,לפי המבואר במכילתא (הנ"ל) ,דהים לא היה
רוצה לקרוע ע"י משה אפילו שהרים מטהו ,עד שבא הקב"ה וגער בו .והקב"ה לא
היה גוער בים אם לא היה בא שבט בנימין ונכנס תחילה ואומר "באו מים עד
נפש"יג ,כיון שלעולם לא היה הים נקרע אם לא היו יורדים תחילה ,וכפי שפירש
הרב 'שבות יהודה' (דף ל"ד) ,עיי"ש .והרי זה דומה ,למה שמצינו בגמ' ברכות (ו,
ב) לענין בית הכנסת ,דאם אין עשרה בביהכ"נ ובא הקב"ה ולא מצא עשרה מיד
כועס ,שנא' "מדוע באתי ואין איש" ,ובזוה"ק פ' תרומה (קלא ,א) מבואר ד"קדמה
שכינתא ואתיא" אפי' כשיש רק אחד ,ומה שאמרו "ולא מצא עשרה" ,היינו
שאפילו אחד שיפייס על יו"ד הבאים אחריו ,לא מצא ,עיי"ש .ולכך סמך שבט
בנימין ע"ז ,דזה יקרא "מצוה מן המובחר" ,ויש לו מקום פטור ,דלמפרע יוצא
שנתעצלו אחיו ,ואין להם שום פתחון פה ,שיהא חייב קנס ,דלזאת יקרא המהדרין
מן המהדרין ,ועיין להרב 'זרע שמשון' פ' בשלחיד.
אבל שבט יהודה ,רוח אחרת היתה עימו כיצד היא 'מצוה מן המובחר' ,ולכן
נתאחרו .ולא משום עצלות והתרשלות ,אלא משום שסברו שכבוד המלך שהוא
יבא תחילה דמלך פורץ לו גדר ,וכדכתיב (מיכה ב ,יג) "ויעבור מלכם לפניהם וה'
יב כעי"ז הובא בקצרה גם בגמ' סוטה (לז ,א) ,ובמדרש תהלים (מזמור ס"ח) ,עיי"ש.
יג עי' תהילים סט ,ב.
יד לתועלת המעיין הבאנו את דברי הרב 'זרע שמשון' להלן בסוף דבריו.

אספקלריא  -עמ' מז

בראשם" .וממילא המצוה מן המובחר היא שהקב"ה יקדם ויקרע את הים ,ורק
אח"כ נעבור .ולכן עיכבו את שבט בנימין ע"י שהטילו עליהם אבנים לומר ,לא טוב
אתם עושים ,דאין זה כבוד המלך ויש לכם להמתין ,וממילא חייבים אתם לנו יו"ד
זהובים כדין גונב מצוה .אלא דבכל זאת גבר בנימין ועשה מעשה ,דסברו כיון שיש
כאן ספק מה היא המצוה מן המובחר ,והרי ישראל נמצאים בסכנה עצומה,
דהמצרים רודפים מצד אחד והים לפניהם ,והרי בכה"ג פסקו הריב"ש והש"ך
(חו"מ סי' שפ"ב) ,דבמקום סכנה אם חטף המצוה פטור מלשלם .ואין לך סכנה
גדולה מזו ,ועל ה' בטחונינו דקדמה שכינה ואתיא ולה' הישועה ,ואדרבא זכות
היא לי ,זאת ההכרעה עשה שבט בנימין ,וע"כ עשו מעשה לירד לים תחילה.
ולכן מצינו במכילתא שם ,שהמשילו הויכוח שהיה בין שבט בנימין לשבט יהודה.
"למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים אחד גדול ואחד קטן ,נכנס לחדרו בלילה ,אמר
לקטן העמידני עם הנץ החמה"  -היינו בנימין ,וכפי סברתו דקדמה שכינה ואתיא.
"ואמר לגדול העמידני בשלש שעות ביום"  -היינו יהודה דסבר שכבוד המלך לבוא
בראשונה ולכן צריך להמתין ,דדרכם של מלכים הרי הוא לעמוד בג' שעות" .בא
קטן להעמידו עם הנץ החמה ולא הניחו גדול ,אמר לו ,לא אמר לי אלא בשלש
שעות ביום" היינו ששבט יהודה לא הניח לבנימין לקפוץ לים ,בטענ שהוא חוטף
ממנו את המצוה ,משום שלסברתו המצוה מן המובחר היא לאחר ולהמתין למלך,
כדי שהוא יקדים בראשונה לכולם" .והקטן אומר לא אמר לי אלא עם הנץ החמה",
היינו בנימין וכסברתו הנ"ל ,וכך עשה למעשה שקפץ תחילה לים" ,מתוך שהיו
עומדין וצוהבין ננער אביהם" ,היינו שרבו בינהם איזה הנהגה היא יותר כבוד
המלך ,התעוררו רחמי ה' שהוא מלכו של עולם "אמר להם ,בני מ"מ שניכם לא
כוונתם אלא לכבודי  -אף אני לא אקפח שכרכם".
ועפי"ז בא ומבאר את השכר שקיבלו יהודה ובנימין ,כל אחד ואחד מהם ,מדה
כנגד מדה ,כפי סברתו להרבות בכבוד השי"ת" .אמר הקב"ה מה שכר יטלו .בני
בנימין שירדו לים תחלה ,שרת שכינה בחלקו שנא' (בראשית מט ,כז) "בנימין זאב
יטרף" ,ואומר (דברים לג ,יב) "לבנימין אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו וגו' " - .היינו
אספקלריא  -עמ' מח

משום דמצוה מן המובחר היא לאקדומי ולבוא קודם שתשרה השכינה ,כענין
שמצינו בביהכ"נ שנאמר (ישעי' נ ,ב) "מדוע באתי ואין איש" והקב"ה מתפייס
באחד כאילו היו עשרה וכמבואר בזוה"ק וכנ"ל .ולכן זכה מדה כנגד מדה ,שתשרה
שכינה בחלקו.
ועתה חוזר לשבט יהודה ואומר "ומה שכר נטלו שבטו של יהודה שהיו רוגמין
אותם"  -היינו כיון דשבט בנימין פטור מקנס וזכה במצוה ע"פ דין ,משום שמצוה
מן המובחר לאקדומי לפני השכינה וכנ"ל .א"כ נמצא דשבט יהודה בדוחק ובצער,
דלמפרע יוצא שנתעצלו ,ולא שייך לומר "חשב לעשות מצוה ולא עשאה מעלה
עליו כאלו עשאה" (עי' ברכות ו ,א) .לזה אמר :יהודה זכה למלכות שנ' "שרי
יהודה רגמתם" ,ואין רגמה אלא מלכות שנאמר (דניאל ה ,כט) "באדין אמר
בלשאצר והלבישו לדניאל ארגונה והמניכא דדהבה על צואריה והכריזו עלוהי די
להוו שליט תלתא במלכותא" - ,היינו ,כיון דברגימתם את שבט בנימין נתכוונו
למצוה מן המובחר כפי סברתם להרבות בכבוד המלך ,וכדכתיב "ויעבור מלכם
לפניהם" וכנ"ל .לכך זכו הם מדה כנגד מדה למלכות ,כי "פועל אדם ישלם לו",
"ואתה תשלם לאיש כמעשהו" .וזהו שסיים "אף אני לא אקפח שכרכם"  -היינו כל
אחד לפי סברתו ,וכמש"נ .עכת"ד הנפלאים של הגאון רבי אברהם פאלג'י זצ"ל
בזה ,עיי"שטו.
והנה הרב המחבר זצ"ל כתב שכבר ראה כעי"ז בספר 'זרע שמשון' פרשת בשלח
(להגה"ק רבי שמשון נחמני זצ"לטז) .ושם כתב כן בביאור דברי ר"מ בגמ' סוטה דף
לז ע"א ,ולתועלת המעיין אביא את לשונו שם (דף סט ע"א) :לבנימין היתה לו
הזריזות ,והרי זה דומה למאי דאמרינןיז דהנכנס ראשון לבית הכנסת אפילו ק' באין
אחריו נוטל שכר כנגד כולם .ופירשו בה חכמי האמת ,שרצונו לומר ,שכל הטוב
והשפע שיבוא לבאים אחריו ,הוא יהיה הצינור המשפיע והמחלק לכל אחד חלקו.
טו

היות ועיקר דברי הגר"א פאלג'י זצ"ל הובאו מפני הדמוי להשראת השכינה בביהכ"נ ,לכן הבאנו רק תו"ד .והחפץ
לראות את הדברים בשלימות יעייין במקור.
טז חיבר גם ספר 'תולדות שמשון' עמ"ס אבות .וידוע הבטחתו בהקדמתו לספרו 'זרע שמשון' לכל הלומד בספריו
שיזכה לבני חיי ומזוני!
יז הנה לא מצינו לשון זו בחז"ל ,והוא שילוב של דברי הגמ' בברכות דף מז ע"ב ודברי הזוה"ק פ' תרומה דף קלא
ע"א ,עיי"ש.
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ואף כאן ,הואיל ובנימין היה זריז והיה ראשון ,יזכה שכל השפע הבא לישראל יבוא
בחלקו ,והוא יחלק להם .ולכן נבנה שם הבית המקדש שמשם יבואו הברכות
לישראל ,עכ"ל ספר 'זרע שמשון'.
וי"ל עפי"ד .דלכן המשכים ראשון לביהכ"נ קודם שתבא השכינה ,מצינו בזוה"ק
(תרומה שם) ,שהוא במדרגת צדיק והוא תיקון גדול לפגם הברית ,והיינו משום
שאוחז במדתו של בנימין הצדיק שהיה בבחינת יסוד ,ולכן הקדים עצמו לקפוץ
לים קודם שתבוא השכינהיח.
*

שכינה מקדמת ובאה לביהכ"נ כשבאים עשרה ומתפללים
שם
ֶיך ָחם (יז ,ו)
ַה ְנ ַני ֹע ֵמד ְל ָפנ ָ
כתבו בעלי התוספות :רמז ,שימצא את השכינה שם קודם בואו שםיט .ורמז ,כך
עושה שהיא מקדמת ובאה לבית הכנסת כשמתפללין ,שנאמר (ישעיה נ ,ב) "מדוע
באתי ואין איש" ,וזהו והלכת ,הנני עומד שם ,עכ"לכ.
והעירני ידידי הרה"ג רבי אהרן שלום כהן שליט"א ,דדבריהם צ"ב כיצד למדו
זאת מן הפסוק "מדוע באתי ואין איש".
והנה מצינו דנחלקו רש"י והרשב"א ,בביאור דברי הגמ' בברכות ו' ע"א "עשרה
קדמה שכינה ואתיא" .דרש"י כתב שם וז"ל" :קדמה שכינה ואתיא" קודם שיהיו כל
העשרה" ,נצב בעדת א-ל" מעיקרא משמע ,עכ"ל .אבל הרשב"א בשו"ת (חלק א'
סי' נ') ביאר לשון 'קדמה' באופן אחר ,מפני שהוקשה לו סתירת דברי הגמ' .וז"ל
שם :עוד שם (ברכות ו ,ב) בשעה שבא הקב"ה לבית הכנסת ולא מצא שם עשרה
מיד כועס .תימה דהא אמרינן (שם ,א) עשרה קדמה שכינה ואתיא .תשובה :אין
משיבין מן ההגדה .ועוד פירוש 'קדמה' לא שתקדם לביאתן אלא שבא עמהם מיד
יח עיין ספר 'שערי הלשם' חלק ב' סי' ג' פרק א' עניני האבות ,שגם יוסף וגם בנימין הם במדרגת "יסוד" ,ואכהמ''ל.
יט כעי"ז כבר דרשו במדרש 'שכל טוב' (בובר) ,וז"ל" :הנני עומד לפניך" .עמד כתיב חסר וי"ו ,אמר לו הקדוש ברוך
הוא כבר שכינתי מוקדמת לך ,וכל מקום שאתה מוצא רושם רגלי אדם ,שם אני לפניך ,עכ"ל.
כ ספר תוספות השלם ,עמ' רצ"ז הוצאת ר"י גליס ,ירושלים תשמ"ח.
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כשהן באין .ואינו ממתין עד שיבואו העשרה וישבו ,וכענין שאמרו בשלשה תלתא
עד דיתבי ,עכ"ל עיי"שכא.
והנה ,כשהבאנו דבריהם בספרנו "ומשחרי ימצאונני" (כרך ב' עמ' ש"צ) ,כתבנו,
שלכאורה מדברי התוספות על התורה ,הנ"ל ,שכתבו :שהיא מקדמת ובאה לבית
הכנסת כשמתפללין ,שנאמר (ישעיה נ ,ב) "מדוע באתי ואין איש" ,עכ"ל .נראה
כדברי רש"י ולא כהרשב"א.

ועוד כתבנו שם (עמ' ת"ז) שדברי התוספות מורין

שאין חילוק בין שכינה להקב"ה [ודלא כמו שכתבו חלק מן המפרשים ליישב בזה
הסתירה הנ"ל בגמ' ,עיי"ש באורך].
ויש להקדים בזה ,גם מש"כ בספר 'מנורת המאור' (נר ג' סי' צ"ה) ,וז"ל :ובכל
בוקר שמגיע זמן לקדיש "יתברך"

כב

בתפילה ,אם אינם מתקבצים לקדשו ולברכו,

כועס הקב"ה ,כדגרסינן בפ"ק דברכות (שם) אמר רבי יוחנן בשעה שהקב"ה בא
בבית הכנסת ולא מצא שם עשרה מיד כועס שנאמר (ישעיה שם) "מדוע באתי ואין
איש" ,כלומר אי"ש ר"ת א'מן י'הא ש'מיה ,עכ"ל [וכעי"ז כתבו עוד מרבותינו ,הו"ד
בספרנו "ומשחרי ימצאונני" כרך ב' שער ה' עמ' קנג ,עיי"ש].
א"כ לפי"ז נראה לענ"ד כעת בס"ד ,לבאר לשון התוספות על התורה ,שכתבו:
שהיא מקדמת ובאה לבית הכנסת כשמתפללין ,שנאמר (שם) "מדוע באתי ואין
איש" ,דמפסוק זה נראה שכל ביאת הקב"ה לבית הכנסת הוא רק מפני שמתפללין
שם בציבור ואומרים קדיש וברכו .ובא להדגיש שכל מעלת עשרה הראשונים היא
רק אם מתקבצים שם לתפילה ומתפללין שם! [וכפי שמפורש בספר 'שער הכוונות'
ענין ביהכ"נ דף ג' ע"ב ,הו"ד במג"א סי' צ' סקכ"ח ובשאר הפוסקיםכג] .ולכן כל מה
שהשכינה מקדמת ובאה לבית הכנסת קודם שיש שם עשרה ,הוא רק אם אח"כ
מתפללין שם בציבור ואומרים קדיש וברכו וכו' .וכמו שאמרו שם :ומנין לעשרה

כא והבאנו באורך שיטות הראשונים בזה ,וביאור דבריהם .בספרנו "ומשחרי ימצאונני" כרך ב' עמ' שפז (שער ט' סי'
י"ד אות ד') ,עיי"ש.
כב בכתב יד תימן :לקדיש וברכו.
כג והארכנו בזה בספרנו "ומשחרי ימצאונני" כרך א' עמ' קנז ,קנח ,קסג .ובעוד דוכתי ,עיי"ש.

אספקלריא  -עמ' נא

שמתפללין ששכינה עמהם ,שנאמר (שם) "אלהים נצב בעדת אל"כד ,אבל אם רק
מתקבצים עשרה ואינם מתפללים שם ,אזי גם אין השכינה מקדמתכה .ולכן מיד
הביאו ע"ז את הפסוק "מדוע באתי ואין איש" וכמש"נ ,ובזה נתיישבו דבריהם
בס"ד.
לתגובות9335108@okmail.co.il :

כד

וכן מפורש ב'פני משה' על הירושלמי (ברכות פ"ה הל' א) ,שכתב בפירוש הירושלמי ,וז"ל" :איכן הוא קרוב".
כלומר בהיותו דריש בהיכן שהוא תמיד בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שם קרוב הוא לקוראיו" .ולא עוד" .ששם הוא
כאילו אלהיהן עומד על גבן שנאמר "אלהים נצב בעדת אל" במקום שיש עדה המתאספין להתפלל ,עכ"ל .ומבואר
שהשראת השכינה היא לעשרה המתאספין להתפלל ,ואין זו סתם השראת השכינה השורה בעשרה.
כה ורק ישנה שם דרגה מופתחתת של השראת השכינה ,השורה בכל מקום שמתקבצים עשרה מישראל ,וכמו
שאמרו בגמ' בסנהדרין (לט ,ב) כל בי עשרה שכינתא שריא (וכמש"נ באורך בספרנו "ומשחרי ימצאונני" כרך א' עמ'
קסג ,עיי"ש).

אספקלריא  -עמ' נב

חקירה בפרשה  /הרב יהושפט שרגא רבינוביץ,
מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים
"קפץ שבטו של יהודה וקדש שמו של מקום" ,לפיכך
"ישראל ממשלתיו"
במדרש (שמות רבה פרשה מח אות ג ד"א) ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן
חור ,מה ראה להזכיר כאן חור .אלא בשעה שביקשו ישראל לעבוד עבודת כוכבים
נתן נפשו על הקדוש ברוך הוא ולא הניחן עמדו והרגוהו ,אמר לו הקדוש ברוך הוא
חייך שאני פורע לך .ושם נאמר שכל מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקדוש
ברוך הוא חכמה ובינה ודעת שנאמר ויעשו כל חכם לב ,ולא נתפרסם מכלם אלא
בצלאל ,הוי קרא ה' בשם בצלאל .ומבואר שזכותו של בצלאל היתה מכח סבו
חור .ובמדרש שם אחרי פרשה חדשה .ושם שואל המדרש "וכל השבח הזה מנין
לו משבט יהודה" .ופירש הכלי חמדהכו ,שכונת המדרש הוא המשך הקטע הקודם
"מנין לו" לחור שהוזכר בפרשה הקודמת .כלומר השבח הזה של קידוש ה' שקידש
חור מנין לו לחור .וקושית המדרש היתה מנין שאב חור את כוחו למסור את
הנפש .שאע"פ שכל אדם עושה דברים על פי בחירתו ,לעיתים זכות אבות מסיעתו
למעשיו שלו .ותרץ שם המדרש שכוחו היה היותו משבט יהודה .וביאר שהוא על
פי

התוספתא (ברכות פ"ד) ושם נאמר מפני מה זכה יהודה למלכות ,לפי שקידש

שמו של הקדוש ברוך הוא על הים .כשבאו שבטים ועמדו על הים זה אומר אני
ארד וזה אומר אני ארד קפץ שבטו של יהודה וירד תחלה וקדש שמו של מקום על
הים .יהודה קדש שמו של הקדוש ברוך הוא על הים לפיכך ישראל ממשלתיו.
ומתבאר שבזכות העוז ומסירות הנפש של יהודה בזכותה זכה למלכות .ומתבאר
שכוחו של חור למסור נפש היה עצם היותו משבט יהודה שבט של מוסרי נפשכז.
בנותן טעם להוסיף על כך על הפסוק "היתה יהודה לקדשו הקשה האלשיך שם
על הלשון "היתה" ,שהיה לו לומר "היה" ,לשון זכר .וכתב ששבט יהודה ירש את
כו הי ניהו רש לניאידו המכונה בעל הכלים
כז ויסוד מסירות נפש היא כאמור ביטול האני למען האחר והוא יסוד המלכות וממילא כשיש מסירות נפש זוכים
למלכות.

אספקלריא  -עמ' נג

כוחותיו מסבתו תמר ,שאף היא קדשה שם שמים בכך שלא גלתה למי היתה הרה
עד הושלכה לאור .וכן יהודה שורשו של שבט זה קידש שם שמים באומרו "צדקה
ממני" והציל שלשה נפשות מן האורכח .והוא ביאור הפסוק "היתה" היינו תמר.
ובמילה "יהודה" לרמוז אל יהודה עצמו על מעשהו שלו .שמכח זה זכה ש"ישראל
ממשלותיו".
"יהודה"" ,תמר"" ,חור"" ,מרים" ,בצלאל" שרשרת של מוסרי נפש
ומכל זה מתבאר

שזכותו של חור שמסר נפש הוא משבט יהודה שקפצו לים

שאף הם מסרו נפש .ושורש מסירות נפש זו מקורה בתמר שמסרה נפשה למיתה,
ויהודה שמקדש שם שמים .וממשיך שם המדרש שם "ומהיכן זכה לכל החכמה
הזאת" בזכות מרים ,ושם "ומרים נטלה חכמה שהעמידה בצלאל ויצא ממנו דוד
שהיה מלך שנאמר ותלד לו אפרת את חור וכתיב ,ודוד בן איש אפרתי שבא מן
מרים שנקראת אפרת".
והנה ממדרש עולה שזכית החכמה של בצלאל מגיעה מחמת מרים .והביאור בזה
שעל הפסוק בצלאל בן אורי בן חור ,וכתב רש"י (שמות לה ל) חור  -בנה של מרים
היה :וכתב במהרל בגור אריה שם ,חור בנה של מרים .יראה שפירש זה כאן,
משום שמביא ראיה על שנזכר לעיל (רש"י פסוק כז) שנכתב נשיאם חסר י לפי
שנתעצלו בהבאה למלאכת המשכן לךכך חיסר אות אחת משמם .ולפיכך "בצלאל
שהוא מסר נפשו על מלאכת המשכן" .ולזה ביאר שלכך נכתב ליחסו לחור שהוא
בנה של מרים .ונראה

ביאור דברי המהר"ל אחר דברינו שמחד ,החסרון של

הנשיאים היה "שנתעצלו להביא" ,ומאידך ,היתרון של בצלאל היה ההיפך לא רק
שלא נתעצל אלא "מסר נפשו" על הדבר .אמנם צריך עיון היכן ראינו מסירות נפש
אצל בצלאל .ועל זה שלח המהר"ל לרש"י רש"י

כט

על הפסוק ויעש בצלאל "לפי

שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים ,נקראת על שמו" .אמנם עדין צ"ע
היכן יש כאן מסירות נפשו  .ונראה שהכונה על פי דברי הגמראי הידועים
כח וביאור לדבריו,שיכולתו של יהודה למחול על כבודו ולביש את עצמו ברבים שורשו הוא גם מסירות נפש ,היינו
ביטול העצמיות למען האמת .והוא שורש מסירות נפש שאדם מוכן למות על דברי ה'.
כט שמות לז א

אספקלריא  -עמ' נד

בברכותל ,שהפך משה רבינו את הסדר בעשית המשכן .אמר לו משה רבינו מנהגו
של עולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים .ועל כך אמר לו משה בצל
קל היית .ונראה שמסירות נפש נובעת מאיכפתיות שיש לו לאדם לראות את הדבר
ששיך לציבור ואינו שלו לראותו כשלו ולא כ"מלומדה" .וממילא כשנדרש לעשות
שוקל את הדברים ואין עושה אותם כמובן מאליו .ומכאן נראה שאף בצלאל מגלה
ברוחו "מסירות הנפש" כיאה לשורשי משפחתו "חור יהודה ותמר .ועתה יבוארו
המשך דברי המדרש שזכה לכך בזכות מרים .ונראה ששורש זו של מסירות נפש
של בצלאל שורשו ממרים סבתו ,במה שנתבאר בשבועות לעיל שאמרה לאביה
להחזיר את אמה יוכבד .ונתבאר ,שבאה בטענה שעמרם צריך להאמין ולמסור
נפש כדי לקיים את ציוי ה' .מסירות נפש זו היא לא לוותר על אף בריה מישראל
למרות שנראה שכלו כל הקיצין זולא .חלק זה של מסירות נפש מגיע לחור בנה
שהיה בנו של כלב בן יפונה שהיה בעלה של מריםלב .והנה במדרש נאמר שזכתה
שיצא ממנה דוד המלך "ודוד בן איש אפרתי שבא מן מרים שנקראת אפרת".
ויבואר למתבאר שבזכות מסירות הנפש של שבט יהודה זכה למלכות .ויבואר
שבגמרא (סוטה מב ע"ב) נאמר שבשעה שהלך דוד להלחם עם גולית "אמר הקדוש
ברוך הוא הריני מפילו על יד בן איש שנאמר ודוד בן איש אפרתי הזה .והביאור
כשנלחם דוד נגד גולית הוא מסירות נפש גדולה למען כלל ישראל ,ועל זה אמר
הקב"ה שגולית יפול "בן איש אפרתי" היא כח מרים שאף היא מוסרת נפש והוא
דוד יוצא ממנה .והוא המשך של שרשרת מוסרי הנפש יהודה תמר חור בצלאל
מרים ודוד המלך

ל

ברכות נה
לא
יש להוסיף שהנה כתב רש"י במדבר יב והעם לא נסע  -זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה
למשה כשהושלך ליאור ,שנאמר (שמות ב ,ד) ותתצב אחותו מרחוק וגו':וצ"ב מה עשתה שנתעכבה מה עשתה
אמנם זה היה המכה בפטיש במסירות נפשה שיולד משה והיא דואגת שישאר בחיים כשבאה לבתיה .ועלז זכתה
שחיכו לה.
לב כמבואר דברי הימים א ב ,יט

אספקלריא  -עמ' נה

יקרה מפנינים  /הרב מנשה פייגנבוים ,מח"ס 'יקרה
מפנינים' עה"ת
פירושים שונים בתיבת "חמושים" ,אחד מחמשה ,או חמשה.
או חמישים
מ ַשים ָעלו ְב ֵני ַי ְש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ְצ ָר ַים
ַח ֻּ
א ֹל ַקים ֶאת ָה ָעם ֶד ֶר ְך ַה ַם ְד ָבר יַם סוף ו ֲ
ַןב ֱ
ַוי ֵ
(יג ,יח) וברש"י :חמושים – אחד מחמשה יצאו ,וארבעה חלקים מתו בשלשת ימי
אפילה.
רמז שבני ישראל היו אחד מחמשה מהערב רב
ונראה לומר בכוונת חמשים ,על פי מה שכתב בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל
על הפסוק וגם ערב רב עלה אתם (לעיל יב – לח)  -ואוף נוכראין סגיאין מנהון
מאתן וארבעין רבוון סליקו עמהון (וגם נכרים רבים מהם מאתיים וארבעים רבוא
לג

עלו עמהם) .ולפי הדברים האלה מספר כל היוצאים מארץ מצרים הערב רב ובני

ישראל יחדיו היו שלוש מאות רבוא,
וזהו שאמר הכתוב וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים  -כי בני ישראל היו
מספרם שישים רבוא ,והמה אחד מחמשה מכלל העולים מארץ מצרים שהם
שלוש מאות רבוא.
שוב מצאתי בספר נחמד ונעים

לד

(לעיל יב – לח) שכתב וזה לשונו ,תרגם יונתן

ואוף נוכרין וכו' מאתן וארבעין רבוון וכו' .נראה שלמד יונתן זה ,מדכתיב 'וחמשים
עלו בני ישראל' דייקא ,כלומר בני ישראל היו אחד מחמשה בערב רב ,וערב רב היו
ד' פעמים ככה ,שישראל היו ששים רבוא ,והערב רב מאתים וארבעים רבוא.
וברוך שכוונתי.
ועתה ראיתי שכן מפורש הוא בזהר (בשלח דף מה ע"ב) וז"ל ,ועל פומא דמשה
קבילו להון (ועל פי משה קבלו את הערב רב) והיינו מה דאמר הכתוב לך רד כי
לג וזהו כדעת רבי עקיבא במכילתא.
לד להרה"ק רבי ברוך מקאסאב זצ"ל בעל מחבר ספר עמוד העבודה ,תלמיד הרה"ק רבי מנחם מענדיל מווויטעפסק
זצ"ל.

אספקלריא  -עמ' נו

שחת עמך  ...סרו מהר מן הדרך אשר צויתם (לקמן לב – ז-ח)  -צויתם כתיב
(דהיינו שמשה ציוה אותם שיקבלו את הערב רב) .וחמשים עלו בני ישראל מארץ
מצרים – חד מחמשה (אחד מחמשה מהערב רב היו בני ישראל) ,עכ"ל.
רמז כי נשתעבדו רק פ"ו שנים שהוא אחד מחמשה מגזירת ארבע מאות ושלושים
שנה
בספר לב אריה (פרשת וארא) ,כתב משם הרב המקובל מהר"ר אלחנן ז"ל( ,הובאו
דבריו בשמחת הרגל הגדה של פסח ד"ה ונצעק אל ה') ,דישראל היו ראויים להיות
בגלות מצרים ת"ל שנה כנגד חמשה פעמים א-להים שהם גימטריא ת"ל ,וצפה
והביט שלא יוכלו לסבול ישראל גלות המר ,ויהיו נשקעים חס ושלום שם ,על כן
ריחם עליהם ולא היו בשעבוד קשה כי אם פ"ו שנה

לה

כמספר א -להים פעם אחת,

ונשארו ד' פעמים א-להים גימטריא שמ"ד.
ועל פי זה אפשר לומר דהיינו 'וחמשים' עלו בני ישראל מארץ מצרים – דרק
אחד מחמשה מהגזירה נשתעבדו בני ישראל בארץ מצרים.
וראה מה שכתב בזה ידידי הגה"ח רבי מיכאל אריה ראנד שליט"א בספרו
כהלכות הפסח (פרק מדלג על ההרים) ,וכתב בספר קול אליהו פרשת שמות:
"בפסוק וימררו את חייהם בעבודה קשה וגו' ,הנה הנגינות של התיבות 'וימררו את
חייהם' הם 'קדמא ואזלא' .יש לומר ,דבא לרמז מה שאמרו חז"ל מפני מה לא היו
ישראל במצרים רק רד"ו שנים ,הא הגזירה היתה ארבע מאות שנה ,אלא משום
דקושי השיעבוד השלים הזמן .וזהו שמרמז 'קדמא ואזלא' ,ר"ל :שקדמו ואזלו קודם
הזמן הקבוע ,על ידי 'וימררו את חייהם' בקושי השיעבוד ,על ידי זה הקדימו לצאת
קודם הזמן ,וזהו קדמא ואזלא ממצרים".
ובשיירי מצה (שם אות ז) כתב ,ויש להוסיף בזה דברים ולבאר גם את טעם 'מונח
רביעי' שנתקבל על תיבות 'בעבודה קשה' הסמוכים ל'וימררו את חייהם' ,על פי
מה שהארכנו להלן בשם האריז"ל כי גזירת השיעבוד נגזרה על ת"ל שנים שהם ה'

לה

כדאיתא בסדר עולם רבה (פרק ג) ,ואין השעבוד יותר על כן ולא פחות מפ"ו שנים כשנותיה של מרים.

אספקלריא  -עמ' נז

פעמים פ"ו ,וקושי השיעבוד במשך פ"ו שנים גרם להם שיהא נחשב כאילו נשלמה
כל גזירת הגלות על ידם .ומעתה ,וימררו את חייהם גרם להם שפיר שיהא 'מונח
רביעי' – כלומר שינוחו מהם ארבעה החלקים האחרים .ודו"ק ,עכ"ד הנפלאים
ודפח"ח.
ואני בדרכו אעבורה ואומר :כי הוא אשר בא הכתוב עם הנגינות של התיבות
לרמז וימררו את חייהם והטעם הוא קדמא ואזלא ממצרים בעבודה קשה – 'בזמן'
של 'בעבודה קשה' דהיינו לאחר פ"ו שנים בלבד ,וזהו מונח רביעי שהניחו מהם
את ארבעה חלקי השעבוד האחרים וכלעיל.
רמז לחמשה כלי זיין שאתם עלו בני ישראל מזויינין מארץ מצרים
בירושלמי מסכת שבת (דף לו ע"ב) וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים – מלמד
שהיו מזויינים בחמשה עשר מיני זיין .וכתב ביפה מראה שצריך לומר "חמשה"

לו

מיני זיין (והיינו אותן חמשה מינין הנזכרים במתניתין שם ,סייף קשת תריס אלה
ורומח) .והכי איתא במכילתא (הקדמה לפרשתן) ודריש 'חמושים' – לשון כלי זיין
כמו ויעברו בני ראובן ובני גד  ...חמושים (יהושע ד  -יב) .ודריש ליה נמי לשון
חומש ,מדלא כתב מזויינין בפירוש ,עכ"ד.
רמז לחמשה טף שעלו עם כל אחד ואחד מישראל
בתרגום המיוחס ליונתן וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים – וכל חד עם
חמשא טפלין (וכל אחד עם חמשה טף) סליקו בני ישראל מארעא דמצרים.
והנה בנחמד ונעים (לעיל יב – לז) פירש בהאי קרא פירוש מחודש נחמד ונעים,
וז"ל עה"פ ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד
מטף – תרגם יונתן בר מטפלא חמשא חמשא לכל גברא (חוץ מהטף שהיו חמשה
לכל אחד) .ונראה שהוא מפרש פירוש הכתוב לבד מטף – שהם לא היו כשש מאות
אלף רגלי ,רק חמשה פעמים ככה ,ולמד זה מדכתיב 'וחמשים' עלו 'בני ישראל'

לו

וכן כתב בקרבן העדה (שם) מדיליה .אמנם בפני משה טרח ליישב הגירסא "חמשה עשר" עיי"ש.

אספקלריא  -עמ' נח

דייקא – "שהם הטף" כמו שפירש"י (לעיל יב  -לא) קומו צאו מתוך עמי גם אתם –
הגברים ,גם בני ישראל – הטף.
רמז לארבע מחנות ומחנה שכינה שהיו במדבר
במנחה בלולה כתב ,וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים – רצונו לרמוז לחמש
מחנות שהיו במדבר ארבע לי"ב שבטים והחמישי מחנה שכינה באמצע ,דגל מחנה
יהודה קדמה מזרחה ,דגל מחנה ראובן תימנה ,דגל מחנה אפרים ימה ,דגל מחנה
דן צפונה ,ומחנה שכינה בתוך המחנות.
רמז שחמישים פעמים מוזכר בתורה יציאת מצרים
ברבנו בחיי כתב ,עוד יש לרמוז על פי מה שאמרו בזהר יתרו (דף פה ע"ב) חמשין
זמנין אדכר יציאת מצרים באורייתא (חמישים פעם נזכר יציאת מצרים בתורה) לז.
וזהו רמז הכתוב וחמשים  -דהיינו חמישים פעם .עלו בני ישראל מארץ מצרים -
נזכר בתורה כי עלו בני ישראל מארץ מצרים.
רמז שבזכות קבלת התורה בעוד חמישים יום יצאו ממצרים
והחיד"א בנחל קדומים (ב) כתב ,ואפשר לרמוז על פי מה דכתיב בהוציאך את העם
ממצרים תעבדון את הא-להים על ההר הזה (לעיל ג – יב) .וזה רמז ויסב א -להים את
העם דרך המדבר  -שבו הר סיני .וחמשים כתיב  -רמז לעוד חמישים יום שיקבלו את
התורה ,כפי שרמוז ב -ן' של תעבדו'ן' כמו שאמרו ז"ל (בתורה שלמה הביא כן
משבלי הלקט בשם רז"ל) ,וזה רמז וחמשים  -בזכות שלסוף חמשים יום יקבלו את
התורה לח ,עלו בני ישראל מארץ מצרים .שיצאו בזכות התורה ולזה ויסב א-להים.
שיעסקו בתורה במדבר.

לז ובדרך אמת (שם) כתב ,ואף על פי כשנדקדק ישנם יותר מחמישים ,כבר תירצם בעל הפרדס להרב משה קורדובירו
ז"ל בשער השערים עיין שם .ועיין עוד להרב ראובן מרגליות ז"ל בהגהותיו נצוצי זהר (תקוני זהר תיקון שתיתאה דף
כב ע"א ובהערה ו שם) הביא יישוב על הקושיא מהגר"א ז"ל ומעוד מפרשים ,עיין שם בהרחבה.
לח וכן כתב ברבנו בחיי 'וחמשים' חסר וא"ו וחמשים כתיב ,ללמדך שהתורה שנתנה לחמישים יום ,היתה תכלית מה
שעלו בני ישראל מארץ מצרים.

אספקלריא  -עמ' נט

רמז כי הטעם שיצאו ממצרים קודם זמנם כי היו קרובים לשער הטומאה החמישים
עוד חשבתי לומר ,על פי מה שכתבו בשם האר"י ז"ל ,הטעם שהחיש הקדוש
ברוך את יציאת בני ישראל ממצרים ויצאו קודם זמנם ,מאחר וכבר היו במ"ט
שערי טומאה ,וקרובים לשער ה–נו"ן ,ואילו חלילה היו נכנסים לשער החמישים
לא היו נגאלים.
וזה נרמז בכתוב וחמשים דהיינו בגין שער החמישים ,עלו בני ישראל מארץ
מצרים .דזה גרם להם שעלו עתה מארץ מצרים .שוב הראה לי גיסי אבדלחט"א
הגה"ח הרב המשי"ב (ה"ה הרב שלמה יחיאל מאיר בלום) ז"ל שכן כתב המהרא"ל
צינץ ז"ל במלא העומר (יג – יז-יט ד"ה ובזה אפשר).

אספקלריא  -עמ' ס

לב המועדים  /הרב יהודה לב ,מח"ס לב המועדים
נתינת פירורים לפני הציפורים בשבת שירה
הטעם למנהג לפזר פירורים לפני הציפורים בשבת שירה (מג"א שכד)
כתב בערוך השולחן (שכד ג) דמנהג ישראל תורה הוא ,ומרגלא בפי ההמון
שהעופות אמרו שירה על הים ,ולכן אנו מחזיקים להם טובה ,והכוונה כדי לזכור
שמחת שירת הים.
טעם אחר; שזהו שכר לעופות ,על שאכלו את המן שפיזרו דתן ואבירם בשבת
בבוקר ,כדי להטעות את האנשים שירד מן מהשמים ,כדי להכחיש את נבואת
משה רבנו ,ולטעם זה אין הסיבה שייכת כלל לענין שבת שירה וקריעת ים סוף,
אלא משום שקריאת התורה בשבת זו היא פרשת בשלח שנאמר בה פרשת המן
(ספר מטעמים ערך שבת אות ב).
מקור הדבר :מהפסוק (שמות טז ,כז) "ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא
מצאו" ,ולכאורה לשון מציאה שייך בדבר שהיה ונאבד וא"כ היה צריך לכתוב ולא
היה ,ומבואר ע"פ מה שכתב בילקוט (לא נמצא הילקוט הזה) שדתן ואבירם רצו
לעשות דבריו של משה פלסתר שאמר "ביום השביעי שבת לא יהיה בו" (שמות טז
כו) ,לכן הם פיזרו את המן שלקטו בערב שבת ואמרו לשכניהם ,צאו וראו שאף
בשבת יורד המן ואין ממשות בדבריו של משה ,וירדו עופות מן השמים ואכלו את
המן ,וזה מה שכתוב ולא "מצאו" שהכוונה לאותו מן שהניחו דתן ואבירם (ספר
מטעמים שם).
טעם אחר; להורות שהקב"ה המציא לישראל במדבר מזונותיהם בלא עמל ויגיעה,
כציפורים ועופות שמוצאים מזונותיהם בכל מקום (אור פני משה לבעל החת"ס).
טעם המג"א שאוסר
המג"א (שכד ס"ק ז) כתב על מנהג זה שאינו נכון ,והביאו במשנ"ב (שם ס"ק לא),
והטעם :לפי שאין נותנים בשבת מזונות לבעלי חיים אם אין מזונותיהם עליו ,ודבר
זה אסור משום טירחא שלא לצורך (משנ"ב שם ס"ק כט) .וכדבריו כתב ר' יעקב
אספקלריא  -עמ' סא

עמדין בסידורו שער השמים (חודש שבט פרשת בשלח) ומה שנוהגים להטיל
חיטים לפני העופות מנהג שטות הוא ואסור.
יש שכתבו לישב המנהג
דכיון שנהגו כן לשם מצווה אין להקפיד בזה( ,לבוש והא"ר שלו בשם מעדני יו"ט
בשם השל"ה) ,והוסיף בא"ר (שם) דכמו שנוהגים בשמחת תורה לפזר פירות
והנערים מלקטים ונותנים לפני הסלים ,אף דהוי עובדא דחול (כמבואר שם) מ"מ
מותר דכיון שעושים כן לשמחה לא הקפידו בכך וה"ה לענין זה כיון שעושים כן
משום מצווה שרי.
הערוך השולחן (שכד ג) כתב לישב המנהג לפי מה שפירש בטעם המנהג ,שאין זה
טירחא עבור העופות אלא בשבילנו ,שנזכור שמחת שירת הים ,עוד הביא שם
מהתוספת שבת דכונתנו לשם מצווה וע"כ מותר ,וכעין זה כתב בספר נשמת שבת
(סימן ש) דמשום דהוי איסור קלוש לא גזרו עליו לצורך מצווה.
טעם אחר :כיון שאין בכלל האיסור אם נותן לפניו שיירי אוכל שממילא עומד
להשליך לאשפה ,ולכן מותר להשליכו לבהמות ולעופות [ולכאורה היתר זה אינו
שייך רק לפרשת שירה אלא לכל ימות השנה] (אשל אברהם בוטשאטש שכד יא).
טעם אחר :לפי שאיסור נתינת מזון לבהמה הוא רק כשנותן לפניהם דווקא ,כיון
שניכר שטורח בשבילם ,משא"כ אם מניח בחלונו אין בכך איסור ,ולכאורה לפי
דבריו במקום שיש הרבה עופות שניכר שטורח בעבורם אין להניח אף בחלון
(החוות יאיר בספרו מקור חיים סימן שכד כתב להתיר).
טעם אחר :על פי סברת העולת תמיד (הובא במחצית השקל שכד א) וכן דעת
הלבוש ,שבימות החורף מותר לתת לכל העופות מזונות גם לאלו שאין מזונותיו
עליו ,לפי שאין מצוי להם בשדות וכתב שגם הר"ן (שבת סז ,א בדפי הרי"ף) סובר
כן ,ושבת שירה לעולם היא בחורף ע"כ י"ל "מנהג אבותינו בידינו".

אספקלריא  -עמ' סב

עצה לצאת ידי חובת כל השיטות
להניח באופן שאין בו חשש איסור ,כיצד שיניח הפירורים מערב שבת ויכסם
בכלי ,ובשבת בבוקר יגלה הכלי כדי שיוכלו העופות להגיע אליהם ולאוכלם ,ואינו
נחשב נותן מזונות לבעלי חיים מאחר שאין עושה מעשה במזונות עצמם אלא רק
מסיר המונע (ספר נשמת שבת סימן ש).
עצה אחרת :שיתן להם על ידי קטן ,דאין איסור זה בגדר שבות גמור ,ומכיון שכך
אין בזה קפידא אם נותן ע"י קטן (א"א בוטאשט קסז ס"ק ו ד"ה שם).
בספר נטעי גבריאל (מנהגי שבת שירה פרק י א) מביא מנהג ארץ ישראל שחששו
לדברי המג"א ולכן היו אוכלים בשבת שירה אצל החלון או מעקה המרפסת,
והפירורים נופלים כדרכם ואינם מלקטים אותם ,וכשהולכים להם באות הציפורים
ואוכלות אותם.
עצה אחרת :כדי לצאת מחשש איסור ,שינער המפה עם הפירורים שעליה
[במקום שיש עירוב] לחצר והציפורים תאכלנה מהם ,לפי שעיקר טעם האיסור
משום טירחא וטעם זה לא שייך הכא שאינו טורח אלא לעצמו לנקות המפה
(שש"כ החדש פרק כז כא).
נתינה ביום ראשון :בספר אורחות רבנו (שבת רא) כתב משמיה דהחזו"א דאסור
ליתן פירורים בשבת כדברי המשנ"ב (שכד ס"ק לא) ,וכתב שם שרבו בעל הקהילות
יעקב היה נותן לציפורים את שיירי המאכלים שנשארו משבת ביום ראשון כדי
לקיים את המנהג ,וכן בספר דרך שיחה (ח"ב עמוד רעז) הביא מקור למנהג זה
מספר פרדס יוסף.
המהר"ל היה אומר לתת לילדים את החיטים  -כוסמת שהם יתנו ויזרקו לעופות
ולציפורים ,לזכר מה שהילדים הקטנים האכילו את הציפורים בים ,ולאחר מכן
היה מברך אותם ואת אביהם שיזכו להכניס את בניהם לתורה לחופה ולמעשים
טובים.

אספקלריא  -עמ' סג

בשם בעל שו"ע הגר"ז מובא ,שהמהר"ל מפראג קבע מנהג בשבת שירה ,וצווה
על כל מלמדי התינוקת ועל כל האבות והילדים לאסוף בשבת שירה את כל
הילדים לחצר בית המדרש ,ולומר היום הוא שבת שירה ,והיה אומר למלמדים
לספר לילדי התשב"ר סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף ,שהציפורים היו
מזמרים ורקדו בשעה שמשה רבינו וכל ישראל אנשים נשים וטף אמרו שירה,
והילדים הקטנים קטפו פירות מהאילנות שבים (כמבואר בשמו"ר ספ כט) והאכילו
את הציפורים המזמרים.
*

מנהג אכילת פירות בט"ו בשבט (משנ"ב קלא ס"ק לא)
"ונוהגים אשכנזים להרבות בו במיני פירות של אילנות (מג"א קלא טז בשם ספר
תיקון יששכר דף ס"ב כה) ובכה"ח (קלא אות צז) כתב וכן יש נוהגין בספרד".
בשבט מוסר (פרק טז) כתב איתא בצואת ר' אליעזר הגדול בני הוי זהיר לברך על
פירות האילן בט"ו בשבט שמנהג ותיקין הוא.
הטעם באכילת פירות :לכבוד שמו של יום (מגן אברהם קלא טז).
טעם אחר :כדי לתת שבח והודיה להשי"ת שמחדש הפירות משנה לשנה כדי
ליהנות מהם בני אדם (ערוה"ש רכה ה).
רמז לדבר :על פי הפסוק (תהילים קכב ד) "שבטי י"ה עדות לישראל להודות לשם
ה'" כלומר י"ה שבט דהינו ט"ו בשבט נועד לישראל להודות לשי"ת בברכות וכל
ברכה טעונה אמן לאחריה (תולדות יצחק ,בשבלי המנהג ט"ו בשבט).
טעם אחר :כיון שהוא ראש השנה לאילנות ,לכן נוהגים להביא מיני פירות לברך
עליהם כדי שיתברכו גידולי האילנות (סידור יעב"ץ ח"ב לחודש שבט אות טו יז),
יש שכתבו בדומה כי על ידי אכילת הפירות יזכרו שהוא ר"ה ויתפללו שיתברכו
פירות האילן וכשם שמעמידים אילנות בבתי הכנסת בעצרת שהוא יום הדין
לאילנות כדי להזכיר להתפלל עליהם כ"כ בט"ו בשבט (אדני פז סימן קלא).

אספקלריא  -עמ' סד

טעם אחר :כדי לזכור את דיני מעשרות וערלה ונטע רבעי התלויים ביום זה (כנסת
יחזקאל) .טעם אחר :כדי להדגיש את חביבות הארץ ומצוותיה (שם).
טעם אחר :לפי שעל פי רוב חל ט"ו בשבט בפרשת בשלח המסתיימת במחיית
עמלק ,וט"ו בשבט בשנה פשוטה הוא ל' יום קודם פורים ,לרמז שמיום שנחרב בית
המקדש וניטלה הטהרה ניטל ג"כ הטעם והריח והשומן שבפירות ,וכשיעבור רוח
הטומאה מן הארץ ויתגלה הטהרה ממילא יחזרו הטעם והריח בפירות כמו שהיה
(ספר מטעמים החדש בשם ספר תורת אמת).
טעם אחר :כידוע שעל ידי שאדם נהנה ממה שברא הקב"ה בעולמו ומשבח
ומקלס להשי"ת יגיע מזה נחת להשי"ת ,כדכתיב (משלי טז ד) "כל פעל ה'
למענהו" ,היינו כדי לשבחו ולקלסו ,ולכן בט"ו בשבט שבו ניתן מחדש השרף
באילנות ,וגידול הפרי שהוא ג"כ לצרכי האדם ,אך בכל זאת אין הדבר בהכרח
שכל אדם יאכל פרי העץ ביום זה ,לכן מנהג ישראל לאכול פירות ביום זה לשבח
ולקלס להשי"ת על העבר ,דהיינו על הפירות שגדלו אשתקד ,ובכוח זה יתחדש
הכוח והשרף באילנות שיוציאו את פירות בטוב טעם ויגדלו פירות טובים לצרכי
האדם (ספר תורת אמת מהה"ק ר' ליב איגר מלובלין).
מנין הפירות לאכילה
ט"ז מינים :יש שכתבו בשם האר"י לאכול ט"ז מיני פירות (ספר עטרת ישועה ח"ד
לשובבים ר"ח שבט ד"ה אז"ל).
ט"ו מינים :יש שנהגו לאכול עד ט"ו מיני פירות ובפרט מפירות משבעת המינים
שהשתבחה בהם א"י ,והטעם :כנגד ט"ו שיר המעלות שבתהלים שאמרם דוד (ספר
דרכי יוסף צבי ומועד לכל חי סימן ל ,מבקשי תורה עמוד ו) .טעם אחר :כדי לכוין
מספר המינים למספר ט"ו בשבט (ישמח משה).
י"ג מינים :יש שנהגו לאכול י"ג מינים כמנין "אחד" (כך נהג בעל ישמח משה
קובץ כרם שלמה שנה יא קונטרס ד עמוד מד ,ספר החכמה מעין עמוד ק).

אספקלריא  -עמ' סה

שבעת המינים :יש שהקפידו לאכול דווקא משבעת המינים הכתובים בפסוק
(דברים ח ז -ח) שנתברכה בהם ארץ ישראל (מועד לכל חי סימן ל ח ,כה"ח קלא
כו ,ספר אילנות השדה מנהגי ט"ו בשבט).
יש שנהגו להדר ולאכול מכל מיני הפירות הנמצאים בשוק ,והוא על פי הירושלמי
סוף קידושין (פרק ד הלכה יב) "אמר ר' חזקיה ר' כהן בשם רב עתיד אדם ליתן דין
וחשבון על כל מה שראו עיניו ולא אכל ר' אליעזר חשש להדא שמועה והיה אוסף
פרוטות כל השנה ואוכל מכל מין פעם בשנה" ואולי בגלל זה קבעו לאכול כל מיני
פירות בט"ו בשבט (גיליון מים חיים מספר  ,)254טעם אחר :לחביבות היום (מקור
חיים קיצור הלכות תרפד).
זמן אכילת הפירות בלילה או ביום
יש אומרים שיש לאכול בלילה (וכ"כ באלף המגן הנדפס במטה אפרים סי' תר"ס
קו"א ס"ק ו בשם א"א בשם ספר יל"ל ,מועד לכל חי סימן ל אות ז) ,והטעם :כדרך
שאוכלים את הסימנים בליל ראש השנה ה"ה יש לאכול בליל התקדש חג ראש
השנה לאילנות ולדעת מהר"ם מרוטנבורג (בתשובה סימן ה) שווים הם להדדי,
שסימנא מילתא למען ימתקו מגדים את תנובתם בכח הברכה שמברכים עליהם
(וילקט יוסף שנה ט"ו קונטרס י סימן טו).
יש אומרים :שיש לאכול ביום ,והטעם :כיון שענין ר"ה לאילנות הוא ביום כי שרף
הפירות בא מכח השמש (שבט מיהודה להרה"ק רבי אברהם איגר מלובלין ט"ו
בשבט סעודת ליל שבת תרסח ד"ה נסתפקנו שנסתפק בענין זה).
טעם אחר :כיון שיש שנוהגים לומר ט"ו שיר המעלות (עיין מועד לכל חי סימן ל)
ואין זמן תהילים בלילה (שבט מיהודה שם).
אכילת חרובים :יש נוהגים לאכול חרובים ביום זה ,והטעם :לפי שהוא נזכר
בגמרא עם ראש השנה לאילנות עיין ר"ה טו ,ב.

אספקלריא  -עמ' סו

התחלת לימוד מסכת מגילה
החת"ס נהג בכל שנה להתחיל ללמוד מסכת מגילה בט"ו בשבט ולסיימה בפורים
לקיים מה שנאמר (אסתר ח טז) "ליהודים היתה אורה  -אורה זו תורה ו"שמחה"
זה יו"ט ,ויש בה ל' דפים כדי לסיימה בפורים[ .ובשנה מעוברת מתחילים ללמוד
מפורים קטן].

אספקלריא  -עמ' סז

לב טהור ברא לי  /הרב יוחנן ריינר ,מח"ס 'וטהר
לבנו' ,על התורה ומועדים
טעם שלא ביקשו ישראל בשירת הים שהגויים יפחדו מעם
ישראל גם בכיבוש הארץ
ַע ֹבר ַעם זו
ַע ֹבר ַע ְם ָך ה' ַעד י ֲ
ע ָך ַי ְדמו ָכ ָא ֶבן ַעד י ֲ
רו ֲ
ָפ ַחד ַב ְג ֹדל ְז ֹ
ימ ָתה ו ַ
יהם ֵא ָ
ע ֵל ֶ
ַת ֹסל ֲ
ית( .טו ,טז)
ָק ַנ ָ
כתב התרגום יונתן שכתוב פעמים "עד יעבור" והכוונה היא עד שיעברו את נחל
ארנון ששם מתו הגויים שרצו להרוג את עם ישראל בעוברם בנחל ארנון בין שני
הצוקים ,וה"עד יעבור" השני הכוונה עד שיעברו את נחל הירדן שנעשה להם נס
עצום שנעצרה זרימת הנהר וטפסו המים לגובה עצום.
ויש לשאול ,מדוע ביקשו שהפחד יהיה רק עד כניסתם לארץ ישראל ולא ביקשו
גם שימשיך הפחד עד שיסתיים כיבוש הארץ? הרי היה עליהם להילחם עם כל
יושבי כנען ולא להשאיר מהם כל נשמה?
*
ונראה לבאר ,בהקדם שנאמר בהריגת אנשי שכם בלי מלחמה ,כשהיו שוכבים
כואבים לאחר המילה" :ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי ,עכרתם אותי להבאישני
ביושב הארץ בכנעני ובפרזי ,ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני
וביתי" ,ו"עכרתם אותי" מבאר הרבינו בחיי שיגידו ששפכנו דם חנם ,והזכיר לשון
עכירה כאדם שעוכר היין בשמריו כן עכרתם אותי ביושב הארץ להוציא עלי שם
רע שיאמרו הרעו לאנשי שלומם .ובפשטות חששו מ'עכרתם אותי' לא היה
בדווקא רק מחמת החשש שיתאספו עליו ויכוהו ח"ו ,רק עצם הדבר שידברו בו
סרה יהיה בכך חילול שם שמים ,ועל דרך שמצאנו בישראל "והייתם נקיים מה'
ומישראל".

אספקלריא  -עמ' סח

[ואפילו כלפי סיחון משה רבינו פנה אליהם בלי ציווי מפורש מהקב"ה בדרכי
שלום ,וכפי שראיתי ברא"ש בפרשת חוקת שעל זה נאמר "אני שלום וכי אדבר
המה למלחמה".
וגם כפרש"י שמשה למד מעצמו שכדאי לעשות דברים באופן שיראו יפה כפי
שה' ידע שכל האומות לא יקבלו את התורה מלבד עם ישראל בכל זאת הקב"ה
חיזר להציע את התורה לכל האומות וסירבו ורק לאחר מכן הציע אותה לעם
ישראל ,וכל זה בכדי לסתום פיות על אי צדק מוסרי כביכול.
ואכן כשסיחון נלחם נגד ישראל למרות שעם ישראל פנו אליו בדרכי שלום ועם
ישראל הרגו אותם וכבשו את ארצם ,נראה הניצחון והכיבוש כמוסרי כלפי כל
העולם ,עד כדי כך שיפתח השופט טען זאת כהוכחה למוסריותו והגינותו של עם
ישראל].
*
ומעתה לענייננו ,לו יצויר שכל גויי הארץ היו מפחדים כל כך עד שהיו נדמים
כאבן בלי אפשרות לקום ולהילחם ,ובלית ברירה היו 'מרימים דגל לבן' ונכנעים,
היה הדבר יוצר בעיה קשה לעם ישראל ,שהרי נצטוו שלא להחיות כל נשמה
מהם ,ואם היו הורגים אותם בקלות בלא מלחמה היה נגרם שייעכר שמם על
שהרגו אנשים שנכנעו.
ומעתה הענין מבואר ,שיש לומר שמסיבה זו לא ביקשו שימשיך פחד הגויים גם
אחר כניסתם לארץ ,כדי שילמחו בם ותהיה הריגתם מוצדקת לעין כל.
*
ולא עוד ,אלא שהשי"ת פיתה את הגויים להילחם בהם! וכפי שמצאנו בספר
יהושע [על פי מצודת דוד (יהושע ח ,א)] ,שלאחר מעשה עכן ציווה הקב"ה להביא
כל עם ישראל להילחם כנגד העי שהייתה עיר קטנה יחסית ,עד כדי כך בפעם
הראשונה חשבו שמספיק רק אלפיים עד שלושת אלפים חיילים בלבד .וכאן ציווה

אספקלריא  -עמ' סט

ה' להוציא את כולם למלחמה ,וגם ציווה את יהושע לעשות תחבולות והטעיה
בקרב כנגד העי.
וכל זה היה בכדי להטעות הגויים ,למען יחשבו שכל נצחונם של ישראל היה
בגלל ריבוי הלוחמים והתחבולות ולא יד ה' עשתה זאת ,ולכן התאספו כל הגויים
ביחד שגם הם יהיו עם מספר גדול של לוחמים ולהמתיק עצה ותחבולות ברוב
יועצים ,והיה בזה טובה לישראל ,שכך לא התפרסמו כעם אכזר ושופך דם נקיים.
ואמנם התפוגגות פחד הגויים לא היתה תכף ומיד עם כניסתם לארץ ,שכן כתב
המלבי"ם כי בתחילת כניסתם שיתק השי"ת את יושבי כנען מפחד ישראל בכדי
שיוכלו למול בגילגל מבלי פחד [שלא יפתיעו אותם הגוים במלחמה בהיותם
כואבים ,כפי שבני יעקב הפתיעו את אנשי שכם].
*

הקושי בקריעת ים סוף ,ובשידוכים ופרנסה – שהשי"ת מנווט
את ההחלטה האנושית כפי רצונו
בו
ילו ְב ַר ְכ ֹ
וב ָכל ֵח ֹ
יהם ְו ַא ָכ ְב ָדה ְב ַפ ְר ֹעה ְ
ח ֵר ֶ
ָבאו ַא ֲ
ַא ַני ַה ְנ ַני ְמ ַחזֵק ֶאת ֵלב ַמ ְצ ַר ַים ְוי ֹ
וֲ
שיו (יד ,יז)
וב ָפ ָר ָ
ְ
מדוע נכנסו פרעה ומבחר שלישיו וכח חילו לתוך הים וכי השתגעו?? התשובה –
אכן כן! כתב הרמב"ן" :ואין בכל המופתים כפלא הזה ,וזה באמת שגעון להם ,אבל
סכל עצתם וחיזק את לבם להיכנס לים".
ונראה לבאר שזה נכלל בדברי חז"ל 'קשה כקריעת ים סוף' שהיה זה נס מופלג
ושידוד מערכת הטבע ,שניווט השי"ת את מחשבתם ורצונם מבלי שיוכלו
להתיישב בדעתם ולהכריע את ההכרעה המסתברת בשכל אנוש.
וכך זה גם בפרנסה ,שכתוב בחומש דברים" ,אל תאמר כי בכוחי ובעוצם ידי
עשיתי לי את החיל (עושר) הזה ,כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל",
והתרגום אונקלוס שינה מהרגלו ,וכתב ה' נתן לך עצה לקנות נכסים ,ואכן זה
הכוח שה' נותן לאדם בפרנסה ,דהיינו ההחלטה לקנות או למכור זה לא שאתה
אספקלריא  -עמ' ע

מחליט ,אלא ה' בכוחו נותן לך את ההחלטה ,וזה בדיוק כמו בקריעת ים סוף,
שהקב"ה כיוון את ההחלטה האנושית.
ולפי זה יבואר מהו 'קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף' ו'קשה זיווגו של
אדם כקריעת ים סוף' ,שגם בשידוכים זה כך! רואים בחוש איך השי"ת 'מתערב'
בהחלטות של המדוברים אם הם מתאימים ואם להתקדם בשידוך ,הכל מונהג ביד
שמימית!

לט

וכך זה גם בפרנסה! לפעמים אדם חושב לאחור ,מדוע עשיתי צעד זה ,ואיני
מסוגל להבין את מהלך מחשבתו לפני ימים ספורים ,כי זה לא שהאדם מחליט,
אלא ה' בכוחו נותן לאדם את ההחלטה! וכנאמר (דברים ח ,יז) שאל יאמר האדם
בלבבו 'כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל (-עושר) הזה'" ,כי השם אלקיך הוא
הנותן לך כח לעשות חיל" ,ובתרגום אונקלוס ביאר שה' 'נותן לך עצה לקנות
נכסים'! אכן זה הכוח שה' נותן לאדם בפרנסה ,דהיינו ההחלטה לקנות או למכור
וכדו' .ובדיוק כמו בקריעת ים סוף ,שהקב"ה הוליך כחפצו את ההחלטה האנושית.
ולכן ,כל מי שמתחזק ,וקשה לו בפרנסה או בשידוכים ,בין יבין ,זה לא אני – זה
הוא! בורא העולם הוא מחליט את ההחלטות ורק הוא הכתובת! תבקש ממנו כבן
השואל מאביו ,כי רק הוא הכתובת! אין עוד מלבדו! ובעזרת ה' תראה ישועות
גדולות.
*
לפני שנים רבות ,כעשרים שנה ,אמרתי את הדברים לפני מורי ורבי הגאון ר'
ברוך רוזנברג זצ"ל ראש ישיבת סלבודקא ומאוד מאוד נהנה מכך .כמו כן שמחתי
מאוד שראיתי בספר החשוב "עזרי מעם ה'" [רב חשוב מאוד מבלגיה] ,שהגר"ב
רוזנברג הנ"ל היה רגיל לומר ולחזק אנשים ,בפרט לאנשים שלא הצליחו בפרנסה
לט וראה במדרש (ויקרא רבה פר' ח ,א) ששאלה גבירה רומאית את רבי יוסי בן חלפתא :מה עושה השי"ת לאחר
בריאת העולם ,וענה לה התנא 'הקב"ה יושב ומזווג זיווגים' ,צחקה עליו אותה גבירה ,ואמרה לו 'לזה לא צריך את
בורא עולם אני יכולה לעשות זאת לבד ,ושידכה אלף עבדים לאלף שפחות שלה ,וחגגה את 'חתונת האלף' ,אבל
באמצע הלילה נשמעה צעקה גדולה ברומי כי לא נשאר רהיט שלם ,כי המריבות בין בני הזוגות הטריים גרמו
לרהיטים לזוז ולהתפרק ,והזוגות הטריים הפכו לחבורות טריות ,וכמובן כל השידוכים שעשתה קרסו בלילה אחד,
ואפילו זוג אחד מכל האלף לא שרד כזוג .ובעצם מה שרצה רבי יוסי בן חלפתא לחדד לה ,כאמור ,ששידוכים אינם
פרי החלטה אנושית פשוטה אלא החלטה שמימית.

אספקלריא  -עמ' עא

ולא ראו את עצמם מסוגלים למצוא דרך לצאת ממעגל העוני והחובות ,שלא
יתייאשו חלילה ,אלא עליהם להתחזק ולזכור שהקב"ה הוא החונן דעת ועצה,
ובבוא העת יכולים לזכות להתעוררות מן השמים של עצה נכונה והחלטה עסקית
נכונה שתפתח להם את דרך ההצלחה.

אספקלריא  -עמ' עב

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי
שערי תשובה' (מנצ'סטר)
האוי"ר של היהודי!
יראו ָה ָעם ֶאת ה' (יד ,לא)
ַי ְ
וַ
דברים שמורגלים להם משנות החיים הצעירים לפעמים קשה להתבונן בהם
ולשאול שאלות פשוטות וחדשות ..נבוא ונשמע שאלה כזה ..יודעים אנו אשר
תכלית יציאת מצרים והאותות והמופתים היתה להשריש האמונה והבטחון
ולהראות אשר הוא יתברך הבורא והמנהיג ושליט בעליונים ובתחתונים

וכמו

שמאריך בזה הרמב"ן ס"פ בא .וא"כ השאלה הפשוטה הוא מפני מה היתה צורך
למעמד חדש של קריעת ים סוף לאחר כמה ימים? הרי כל כמה שנתקיים כבר
"וידעתם כי אני ד'" ע"י הניסים והנפלאות של יציאת מצרים ,משום מה היתה
צורך להכפיל הדברים בקריעת ים סוף?
המעיין בספה"ק ימצא מהלכים שונים בזה ,ואענה בזה חלקי בס"ד  -שתודה לא-
ל שוב מצאתי יסוד התירוץ בשפת אמת (פסח תרנ"ב) בקצרה כדרכו בקודש ,ע"ש.
והנה כמה פעמים יש הברקה משמים "חכמה" שקוראים באידיש "איינפאל" (אשר
המשגיח בישיבץ תפארץ יעקב גייטסהעד הגה"צ ר' צב"י (-צ'דיק ב'אמונתו י'חיה)
באקש שליט"א היה מזכיר אותנו מאיפה הגיע ה"איינפאל" ..מאיפה וממי "נפל"
הרעיון לתוך המוח - )...ואח"כ העבודה הוא ה"בינה" להבין דבר מתוך דבר עד
שמתברר הענין בס"ד .ואז עיקר העבודה הוא "הדעת" להביא הדברים לידי
מעשה ..לקשר המוחין עם המידות בפועל..
התפילין והיו"ט
הרעיון היה אשר מצות תפילין מפורש בקרא בכמה דוכתי שהוא זכר ליציאת
מצרים ,וכמפורש בשו"ע או"ח סי' כ"ה .והרי מצות תפילין מחולק ג"כ לשני
חלקים .תפילין של יד ותפילין של ראש .וא"כ אולי יש כאן שייכות ביניהם ...וברוך
ד' הוא אשר נתן לי ההברקה ..האיר עיני להבינה על בוריה ..נבוא ונעיין עד כמה
אספקלריא  -עמ' עג

הדברים מכוונים ,ומפורש בחז"ל וברבותינו הקדמונים .ובעיקר עד כמה יכולים
להתעורר בשלהבת י-ה מדי יום ביומו כאשר זוכים אנו להתקשר בקשר של קיימא,
במצות תפילין.
תפילין של יד  -אהבת ה'
בהשיר שהוא קודש קדשים  -שיר השירים (ח' ,ו'-ז') ,מצינו בטויים נפלאים של
רו ֶע ָך ַכי
חו ָתם ַעל ְז ֹ
חו ָתם ַעל ַל ֶב ָך ַכ ֹ
ימ ַני ַכ ֹ
גודל אהבה בין השי"ת לכלל ישראל " ַש ֵ
ש ְל ֶה ֶב ְת ָי-הַ :מ ַים ַר ַבים ֹלא
יה ַר ְש ֵפי ֵאש ַ
ש ֶפ ָ
אול ַק ְנ ָאה ְר ָ
שה ַכ ְש ֹ
ה ָבה ָק ָ
ַעזָה ַכ ָמוֶת ַא ֲ
ה ָבה
יתו ָב ַא ֲ
הון ֵב ֹ
תן ַאיש ֶאת ָכל ֹ
פוה ַאם ַי ֵ
רות ֹלא ַי ְש ְט ָ
ונ ָה ֹ
ה ָבה ְ
בות ֶאת ָה ַא ֲ
יוכלו ְל ַכ ֹ
ְ
לו" .ובמדרש רבה על אתר מפורש "כחותם על זרועך" אלו התפילין
בוז יָבוזו ֹ
ֹ
"וקשרתם לאות על ידך" .למדנו כי התפילין של יד מורים על גודל האהבה בין
השי"ת וכנסת ישראל ,וככל הלשונות הנפלאות והמעוררות שמצינו בהני קראי.
והדברים מתאימים בזה שמצינו אודות התפילין של יד "והיה לך לאות" ולא
לאחרים לאות (מנחות לז ):שמניחים אותם במקום שאינם נראים לאחרים  -כי
האהבה הוא דבר שבסתר ופנימי.
תפילין של ראש  -יראת ד'
אולם התפילין של ראש מונחים במקום גלוי ומצינו בחז"ל (ברכות ו ):שנאמר
עליהם "וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך" .והיינו יראת
הרוממות משמו יתברך שיהיו להם מעצם ראיית התפילין של ראש .הרי למדנו
מדברי חז"ל אשר תפילין של יד והתפילין של ראש מעוררים לאהבתו ויראתו.
התפילין של יד שהם כנגד הלב  -האהבה ,והתפילין של ראש שהם בין העינים
ה"רואים" ("ראיה" אותיות "יראה") נגד המח ,מעוררים היראהמ.
היציאה ממצרים  -אהבתו יתברך
בזאת ההקדמה נחזור להציע החילוק בין השתי חלקים של יציאת מצרים  -עצם
היציאה (פ' בא) וקריעת ים סוף (פ' בשלח) ,כי אולי הן הן הדברים .זאת אומרת ,כי
מ ושוב ראיתי בשם משמואל (פרשת צו  -פסח  -שבת חוה"מ שנת תרע"א) "תפילין של יד הוא להיות נקשר כל
רמ"ח לעבודתו באהבה וכמאה"כ (הושע י"א) בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה ,ותפילין של ראש הוא במוח
(דברים כ"ח) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ואמרו ז"ל (ברכות ו' ).אלו תפילין שבראש ,ע"ש.

אספקלריא  -עמ' עד

עצם היציאה ממצרים היתה בעיקר לעורר אותנו לאהבת השי"ת .וקריעת ים סוף
היה בכדי לעורר אותנו ליראת הרוממות .ונפרש עוד .כי הנה מצינו בטור (הלכ'
ר"ח) אשר חג הפסח נגד אברהם אבינו ,הנקרא (ישעי' מ"א ,ח') "אברהם אוהבי",
ומדתו אהבת השי"ת ,וכידוע מה שהאריכו בספה"ק אודות מה שביציאת מצרים
היתה התעוררותא דלעילא אף בלי התעוררותא דלתתא .וזאת מחמת גודל אהבתו
אלינו.
קריעת ים סוף  -יראת הרוממות
ומ"מ מאחר שזכינו לזאת המדריגה ,היה הצורך לקריעת ים סוף לעורר אותנו
שה
שר ָע ָ
אֶ
ַרא ַי ְש ָר ֵאל ֶאת ַהיָד ַה ְג ֹד ָלה ֲ
ליראתו .וכמפורש בקרא (שמות י"ד ,ל"א) " ַוי ְ
ש ְמעו ַע ַמים ַי ְר ָגזון
יראו ָה ָעם ֶאת ה' וגו'" .וכמו כן בהמשך הפסוקים " ָ
ַי ְ
ה' ְב ַמ ְצ ַר ַים ו ַ
יש ֵבי
ֵמו ָר ַעד ָנ ֹמגו ֹכל ְ
אחז ֹ
מו ָאב ֹי ֲ
ילי ֹ
דום ֵא ֵ
א ֹ
ּלופי ֱ
הלו ַא ֵ
שתָ :אז ַנ ְב ֲ
יש ֵבי ְפ ָל ֶ
ַחיל ָא ַחז ְ
ע ָך ַי ְדמו ָכ ָא ֶבן ."..ולהדיא מצינו כן בנוסח
רו ֲ
ָפ ַחד ַב ְג ֹדל ְז ֹ
ימ ָתה ו ַ
יהם ֵא ָ
ע ֵל ֶ
ָעןַ :ת ֹפל ֲ
ְכנ ַ
התפילה (מעריב) ,כאשר מדגישים לאיזה התפעלות הגיעו כלל ישראל באמירת
ע ַביר ָבנָיו ֵבין ַג ְז ֵרי יַם סוףְ .ו ָא ְמרו ֻכ ָּלםַ :מי ָכ ֹמ ָכה
השירה  -יראת הרוממות! ַה ַמ ֲ
ֶיך.
כות ָך ָראו ָבנ ָ
לות ֹע ֹשֵה ֶפ ֶלא! ַמ ְל ְ
נו ָרא ְת ַה ֹ
ֶא ָדר ַב ֹק ֶדשֹ .
ָב ֵא ַלים ְי ֹדוָדַ .מי ָכ ֹמ ָכה נ ְ
משה .זֶה ֵא ַ -לי! ָענו.
ֶ
בו ֵק ַע יָם ַל ְפנֵי
ֹ

מא

וכמו כן מפורש בהלל "בצאת ישראל

ממצרים "...אשר הקריעת ים סוף היתה מגודל יראת הרוממות "מה לך הים כי
תנוס ...מלפני אדון חולי ארץ!" אשר קריעת ים סוף מתואר בפסוק כבריחה מפני
ַמרו ַעל
הדר גאונו  -יראת הרוממות!! וכן הוא פשטות הפסוק (תהלים ק"ו ,ז'-ח') ַוי ְ
תו!
בור ֹ
יע ֶאת ְג ָ
הו ַד ַ
מו ְל ֹ
יעם ְל ַמ ַען ְש ֹ
ַיו ַש ֵ
יָם ְביַם סוף :ו ֹ
האוי"ר של היהודי
והנה כפלה שמחתי בראותי הדברים מפורשים בפסוק ...בשיר השירים (א' ,י"א)
דות ַה ָכ ֶסף" ופרש"י אשר רישא דקרא קאי על ביזת הים
שה ָּל ְך ַעם ְנ ֻק ֹ
עֶ
ָהב ַנ ֲ
תו ֵרי ז ָ
" ֹ
"תורי זהב" ,וסיפא דקרא "נקודות הכסף" על ביזת מצרים ,ע"ש שגדולה היתה

מא ואולי יבואר בזה דברי המדרש הידועים "וירא הים וינס  -מה ראה? ארונו של יוסף" .כי הנה מפורש בתורה"ק
בפ' מקץ האיך שיוסף הצדיק אמר על עצמו "את האלקים אני ירא!"

אספקלריא  -עמ' עה

ביזת הים ("זהב") מביזת מצרים (רק "כסף") .והנה ידוע מה שמביאים בספה"ק
מזוה"ק אשר "זהב" מורה על "יראה" ,ו"כסף" על אהבהמב .וכמפורש בפרי צדיק
(פסח  -אות נב) ע"שמג .וכידוע המעשה במי ששאל הסטייפלער זצ"ל אודות שלא
רואים עליו העשירות אף שהיה רגיל להיות סנדק ..וגער בו בהראותו להשואל על
ספריו קהילות יעקב "האם אין זה עשירות - "!?...הזהב וכסף הרוחניים הם אהבה
ויראה (ראשי תיבות אוי"ר  -אהבה ויראה ,זהו האויר של יהודי.)..
לאור זאת נבוא ונחזור להתאים הדברים יחד  -הפלא ופלא! התפילין של יד -
ה ָבה - "..לזכרון זרוע הנטויה ,היציאת
רו ֶע ָך ַכי ַעזָה ַכ ָמוֶת ַא ֲ
חו ָתם ַעל ְז ֹ
שהם " ַכ ֹ
מצרים עצמה ,שהוא כנגד "אברהם אוהבי" היינו הנקודות הכסף ,וכנ"ל .והתפילין
של ראש  -יראת הרוממות ,כנגד קריעת ים סוף וכמו שנתבאר היינו התורי זהב.
ומעתה כאשר מניחים אנו התפילין כנגד הלב לשעבד בזה תאוות ומחשבות
ליבנו ..ותפילין של ראש כנגד המוח שיהיו משועבדים ..הרי במקום לעשות כן
באופן של "סור מרע" הרי יכולים להתשמש ביסודו של החובת הלבבות (שער
חשבון הנפש פ"ג בחשבון כ"ה) "וכבר אמר אחד מן החכמים :כאשר לא יתחברו
בכלי אחד המים והאש ,כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה ואהבת
העולם הבא!"  -והרי בהנחת תפילין כאשר מתמלאים אנו לבינו באהבתו יתברך
ע"י ההתבוננות בהנסים ונפלאות שעשה עמנו בהוציאנו ממצריםמד ..באהבה עזה..
שלהבת י-ה!! הרי ממילא אין מקום לאהבת עולם הזה והלב יהיה משועבד ,וכמו
כן כאשר המוח מתמלא ביראתו יתברך כאשר מניחים אנו התפילין של ראש
ביראה עילאה ,ומכירים ויודעים "אשר לו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים
לעשות בהם כרצונו" ,הרי ממילא יהיה המוח משועבד אליו בקשר אמיץ וחזק -
אכי"ר!!!
מב ודורשי רשומות רמזו כי הגמטרי' של האותיות ז'ה'ב' מתמעטים ופוחתים ,כמו היראה שהוא צמצום ומניעה,
משא"כ האותיות כ'ס'ף' הולכים ועולים כמו האהבה שמתרחב ויוצא ,וגם "כסף" מלשון "נכסוף נכספתי".
מג
וז"ל הפרי צדיק  -תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף .במדרש (שיר השירים רבה) תורי זהב זו ביזת הים עם
נקודות הכסף זו ביזת מצרים כשם שיש הפרש בין כסף לזהב כן יש שבח ביזת הים מביזת מצרים .וכבר אמרנו שאין
הפירוש על כסף וזהב שזה לא היה בשורה לאברהם אבינו ע"ה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול (ונתבאר מאמר לט) ,רק
המכוון על אהבה ויראה .שנקרא בזוהר הקדוש היראה זהב והכסף חשק ואהבה .והנה בכל מקום אהבה גדולה
מיראה .וכאן אמר שגדולה ביזת הים שהוא זהב יראה מנקודות הכסף אהבה - .וע"ע בשם משמואל הנ"ל בזה.
מד וזוכרים המבואר בתניא פרק מ"ו ע"ש.
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אור שעשועי  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מח"ס
ֵמ ֹ
'מוסר דרך'' ,מאיר דרך' ,ו'אפיקי חיים'
ֹ
הרחקות וסייגים
שבו ַמ ְצ ָר ְי ָמה (יג ,יז)
א ֹל ַקים ֶסן ַי ָמ ֵחם ָה ָעם ַב ְר ֹא ָתם ַמ ְל ָח ָמה ְו ָ
ַכי ָא ַמר ֱ
כתב השל"ה הקדוש" :ראה והביטה כמה צריך האדם להתבונן לעשות גדרים
וסייגים והרחקות שלא יבא לידי עבירה .הנה הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו
עשה הרחקה 'פן ינחם העם' וגו' ,ו'שלום שלום לרחוק' (ישעיה נז ,יט) ַ -ה ְמ ַר ֵחק
עצמו מחשש עבירה ,ואז הוא קרוב להקדוש ברוך הוא" עכ"ל [וזהו הרמז בסוף
הפסוק הנ"ל " -ולקרוב אמר ה' ורפאתיו" ,וכמובן].
בספר לקח טוב (כלל ח) לגאון ישראל רבי יוסף ענגיל זצ"ל האריך לחקור אי
מצינו איסור דאורייתא מטעם סייג ,ומעיר בזה מי"ז מקומות ובהוספות מעוד ב'
מקומות ,והנני להזכיר מהם בקיצור נמרץ כפי שיכיל הגליון( ,ושם דן ומאריך
כמעט בכל ענין וענין ,ואכמ"ל):
א) הר"ן ריש פסחים כתב ,וז"ל" :ומה שהצריכו חכמים בדיקה בחמץ ...כדי לקיים
מצות תשביתו וכו' ,ואם אתה אומר שחששו שלא יבוא לאכלו וכו' ,היינו טעמא
דחשו ביה טפי מבשאר איסורין ,משום דחמץ לא בדילי אינשי מיניה כולי שתא
וכו' ,ואפשר עוד שמפני טעם זה החמירה תורה בו לעבור עליו בבל יראה ובבל
ימצא" ,עכ"ל.
ב) במד"ר נשא פרשה י' ,וז"ל" :ועתה השמרי נא הזהירה שלא תשתה חומץ יין
וחומץ שכר וכל משרת ענבים ,שאלו אינן אלא משמרת ליין ,כדי שלא יבוא הנזיר
לשתות יין" ,עכ"ל( .א"ה :ע"ע מסילת ישרים  -נקיות ..." -נזיר ...עיקר האסור אינו
אלא שתיית יין ,הנה אסרה לו תורה כל מה שיש לו שייכות עם היין .והיה זה
לימוד שלימדה תורה לחכמים איך יעשו הם הסייג לתורה במשמרת שנמסר בידם
לעשות למשמרתה ,כי ילמדו מן הנזיר לאסור בעבור העקר גם כל דדמי לה.)"...
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ג) הכסף משנה (טומאת המת פ"א) ,וז"ל..." :לא אסרה תורה לבשל בשר בחלב
אלא כדי שלא יבוא לאכול".
ד) בסנהדרין (יח ).במשנה" ,כהן גדול שמת לו מת אינו יוצא אחר המטה" ,וברש"י
כתב" ,דילמא אתי למינגע ,והיינו דאזהר קרא 'ומן המקדש לא יצא' ,מקדושתו לא
יצא ,כלומר יתרחק מן הכיעור שלא יבוא לידי טומאה וכו' עכ"ל".
ה) בבראשית רבה "אמר רשב"י ,בשר ודם שאיננו יודע לא עתיו ולא רגעיו ולא
שעותיו הוא מוסיף מחול על הקודש ,"...ומבואר דטעם תוספת שבת הוא משום
גזירה שמא יבוא לעשות מלאכה בשבת ...ואף על גב דתוספת שבת הוא דאוריתא.
ו) בש"ס קידושין (עח" ).רבא אמרָ ,ב ַעל לוקה ,לא ָב ַעל אינו לוקה ,משום דכתיב
'לא יקח ולא יחלל' .מה טעם 'לא יקח'? משום 'לא יחלל'" עכ"ל הגמ' .ומוכח
לכאורה דשייך סייג מהתורה ,ומה שאסרה תורה הקידושין הוא משום גזירה שמא
כשיקדשנה ותהיה אשתו יבעול אותה אחר כך ויחלל.
ז) בקידושין (פ" ):לא יתייחד אדם עם שתי נשים" ,ובגמ' ,מאי טעמא ,תנא דבי
אלי' ,הואיל ונשים דעתן קלות עליהן (ושתיהן נוחות להתפתות .רש"י) וכו'.
ומבואר דאיסור יחוד הוא רק משום סיג וגדר אטו ביאה ,אף על פי שהוא איסור
דאורייתא.
ח) באדר"נ (פ"א)" :איזהו סיג שעשתה תורה לדבריה ,הרי הוא אומר 'ואל אשה
בנדת טומאתה לא תקרב' ,יכול וכו' וידבר עמה דברים בטלים ,ת"ל לא תקרב וכו',
עכ"ל.
תם הגליון ולא תם הענין ,והננו מסיימים במה שפתחנו  -דברי השל"ה הקדוש:
"ראה והביטה כמה צריך האדם להתבונן לעשות גדרים וסייגים והרחקות שלא יבא
לידי עבירה .הנה הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו עשה הרחקה".
לתגובותgoldm@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)
דברי חיזוק – יציאת מצרים של דורינו
אחד מהסוגיות שמעסיקים את הציבור בכלל והמחנכים בפרט הוא זה של 'נוער
מתמודד' .אין ברצוני במאמר זה לנסות לגשת להבנה איך זה קורה ,ואם אפשר
למנוע את זה ואיך להתמודד עם זה ,הוקדש קונטרס מיוחד לזה .מאמרינו בא רק
לתת קצת אור בגישה הכללי להבין מה קורה כאן ולמה דורינו דוקא מתנסה
בנסיונות כאלו קשים ,שכמעט לא היו כאלו אתגרים מאז ומתמיד [למרות שהיו
נסיונות אחרים במשך הדורות ,כגון ההשכלה החורבנות וההשמדות].
ערות הארץ
כור
יתי ָכל ְב ֹ
כתוב בפסוק (פרשת בא יב ,יב) ְו ָע ַב ְר ַתי ְב ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַר ַים ַב ַּל ְי ָלה ַהזֶה ְו ַה ֵכ ַ
א ַני ְייָ .וכנראה
שה ְש ָפ ַטים ֲ
עֶ
א ֹל ֵהי ַמ ְצ ַר ַים ֶא ֱ
וב ָכל ֱ
ְב ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַר ַים ֵמ ָא ָדם ְו ַעד ְב ֵה ָמה ְ
שנשאלת השאלה למה הקב"ה בכבודו ובעצמו עשה את זה ולא שלח מלאך לחבל
במצרים .וכתב ע"ז הזוה"ק (מדרש הנעלם וירא קיז" ).מאי דכתיב (שמות יב)
ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך וגו'  ...וכי לא היה להקב"ה מלאך או שליח
לשגר לעשות נקמה במצרים  ...אמר רבי יהודה  ...אמר הקדוש ברוך הוא אומה זו
של מצרים מזוהמת ומטונפת ואין ראוי לשגר מלאך ולא שרף דבר קדוש בין
רשעים ארורים מטונפים  ."...ומבאר האריז"ל (טעמי המצוות סו"פ שמות ,שער
המצוות סו"פ שמות) וז"ל "ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך כו' ופירשו בזוהר
לפי שהארץ היתה מלאה גילולים ואם ירד המלאך שם יתלבש באותה הזוהמה".
ועוד כתב האריז"ל (לקוטי תורה תהלים פד ד"ה עוברי) "לכן היה צריך ית' בכבודו
ובעצמו ליכנס תוך גילולי מצרים להוציא הקדושה כי יש קליפה קשה כי אפי' אם
מלאך יהיה שם אפשר שיתאחז בו ולכך הוצרך אני ולא מלאך"[ .ע' שפ"א (קדושים
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תרנ"ה) שהוא ממעלה ישראל ששרדו במקום שגם מלאך לא יכול ליכנס] .הרי
שאפילו מלאך במצרים היה בסכנת נשירה מרוב רוח הזוהמא של שם.
ָכלו ְל ַה ְת ַמ ְה ֵמ ַה
כתוב בפסוק (פרשת בא יב לט) ַכי ֹג ְרשו ַמ ַמ ְצ ַר ַים ְו ֹלא י ְ

ועוד

את ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַר ַים .וכתב ע"ז אור החיים
ָצ ָ
זון י ָ
כתוב (פרשת ראה טז ג) ַכי ְב ַח ָפ ֹ
הקדוש (שמות ג ז) "כי אם ישראל מתעכבים עוד הם נאבדים בר מינן ,על דרך
אומרם ז"ל (בהגדה של פסח) ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים עדיין
וכו' ,כי אם היו מתעכבים שם עוד היו נכנסים בנ' שערי טומאה ולא היתה תקומה".
הרי שהמציאות של שער הנ' מאבד תקות הגאולה .ונזכור שאפילו מדרגה המ"ט
כ"כ נורא שאפילו מלאך לא יכול לעמוד בזה.
כלל ישראל שרדו את מצרים
נבין היטב שכלל ישראל נצחו את הטומאה והוכח דרכם שלמרות שהותם
במצרים ,ערות הארץ ,נשארו ישראל ,וכל זה למרות שהיה בהם קטרוג והרבה
מאוד מישראל 'נשרו' – כן היה הרבה נושרים שיצאו ממצרים עד כדי כך
שהמלאכים לא ראו שום הבדל בין המצרים לבין השבבניקים שיצאו ממצרים
וכידוע דברי המדרש וז"ל (בשלח כא ז) וז"ל "א"ר חמא ב"ר חנינא בשעה שיצאו
ישראל ממצרים עמד סמא -ל המלאך לקטרג אותן ... ,אמר לפני הקדוש ברוך הוא
רבש"ע עד עכשיו היו אלו עובדים עבודת כוכבים ואתה קורע להם את הים".
ובזוה"ק (תרומה קע ):מופיע קטרוג עוד יותר חמור וז"ל "בזמנא דישראל אעברו
לגבי ימא ובעא קודשא בריך הוא למקרע לון ימא דסוף אתא רהב ההוא ממנא
דעל מצרים ובעא דינא מקמי קודשא בריך הוא ,אמר קמיה מאריה דעלמא אמאי
את בעי למעבד דינא על מצרים ולמקרע ימא לישראל הא כלהו חייבין קמך וכל
ארחך בדינא וקשוט ,אלין פלחי כו"ם ואלין פלחי כו"ם ,אלין בגלוי עריות ואלין
בגלוי עריות ,אלין אושדי דמין ואלין אושדי דמין".
[הובא ברש"י (בשלח יד יט) וז"ל "וילך מאחריהם  -להבדיל בין מחנה מצרים ובין
מחנה ישראל ,ולקבל חצים ובליסטראות של מצרים .בכל מקום הוא אומר מלאך
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ה' ,וכאן מלאך האלהים ,אין אלהים בכל מקום אלא דין ,מלמד שהיו ישראל
נתונין בדין באותה שעה אם להנצל אם להאבד עם מצרים"].
פי' שלמרות שכלל ישראל במצב שיצאו ממצרים היה עדיין מקום לטעון נגדם –
עד כדי שלא היה ברור אם יזכו לעבור את הים בשלום – שהם עובדי עבודה זרה
[כידוע פסל מיכה עבר את הים עם שבט דן] מגלי עריות ושופכי דמים ,ועכ"ז 'יצאו
מספיק בזמן' ששרדו את הגלות וזכו למה שזכו אחר כך [לקח להם קרי"ס ומ"ט
ימים של ניסי המדבר עד שיצאו משער מ"ט ונכנסו למ"ט שערי קדושה בערב
שבועות].
דור שלנו
כתוב באור החיים הקדוש שבנוגע לדורות שלנו ניכנס אפילו לשער הנ' וז"ל
(שמות ג ח) "וטעם שנסתכנו ישראל במצרים בבירור שער הנ' ,לצד שלא היו בני
תורה ,מה שאין כן דורות האחרונים באמצעות תורתם ישיגו ליכנס לשער הנ',
ולהוציא בלעו מפיו ,ואז ספו תמו בחינת הטומאה".
עוד אציין לדברי האריז"ל (שער הגלגולים הק' ל"ח סב ):שנשאל האריז"ל ע"י
תלמידו הנאמן מהרח"ו למה נבחר למרות היותו הצעיר שבחבורה וענה לו
האריז"ל "דע לך ,כי אין גדולת הנפש תלויה כפי מעשה האדם ,רק כפי הזמן והדור
ההוא .כי מעשה קטן מאד בדור הזה שקול בכמה מצות גדולות שבדורות אחרים כי
בדורות אלו הקליפה גוברת מאד מאד לאין קץ ,מה שאין כן בדורות ראשונים".
נזכור היטב את דברי הגמרא (סנהדרין צח ):שגם עולא וגם רבה וגם רב יוסף וגם
רבי יוחנן אמרו "ייתי ולא איחמיניה" ,פי' שפחדו להיות נוכחים בדור שלנו .בשער
הנ' של הטומאה.
שנבין היטב שכל הנערים ונערות שלצערנו הרב נמצאים בדיוטא תחתונה של
הטומאה ,הם אלו שמפקיעים את אחיזת הטומאה מהעם.
נבין שדרכם יתברר בסופו של דבר ש'למרות הכניסה לשער הנ'' הטוב שבהם
נצח את הרע!
אספקלריא  -עמ' פא

כל בחור או בחורה גם בשפל המדריגה שיש איזה שהוא קו שלא מוכן לעבור ,לא
משנה כמה הוא רחוק ,צועק שבסופו של דבר הטוב ניצח .כל רגש של מצפון
שמורגש בתוך השער הנ' מוכיח שנקודת היהודי שבהם ניצח את שער הנ' ודוקא
משם הישועה.
לשער הנ' יכול ליכנס רק מי ש'אנוס על פי הדיבור' [לדעת החזון איש ועוד
גדולים הם 'אנוסים' ממש ,ולרבינו יונה (ג טז) שכתב "חטאת הן בין השגגות בין
הזדונות שאדם עושה בנערותו בעוד יצרו תקפו ודעת נקלה" הרי הם שוגגים – חטא
ולא פשע] ונזכור שכל מקום שגולים גולה שכינה עמהם ,והקב"ה נמצא שם איתם
עמם ועליהם נאמר (ויגש מו ד) ָא ֹנ ַכי ֵא ֵרד ַע ְמ ָך ַמ ְצ ַר ְי ָמה ְו ָא ֹנ ַכי ַא ַע ְל ָך ַגם ָע ֹלה.
נזכור שבמדרש (תהילים ,בובר ,א ד ,טו ב ,וילקוט שמעוני תהלים תרסה ,תרצב)
כתוב בהדיא שאותו קטרוג של 'הללו והללו' שהיה ביציאת מצרים שוב יתעורר
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ְצ ָר ַים ַא ְר ֶאּנו
ימי ֵצ ְ
בסוף גלותינו המר ,ונשאר לנו רק להתפלל ַכ ֵ
אות (מיכה ז טו) .נמשיך לרחם על המתמודדים ולהתפלל שיוציאו מאפילה
ַנ ְפ ָל ֹ
לאור גדול במהרבה ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים (ישעיהו יא ט).
מעשה שהיה
אשתפכם בסיפור ששמעתי השבוע:
א] ילדה בת  11שירדה עד עמק התהום והוריה היו אצלי לפני כחודשיים וקבלו
הכונה איך להתקדם איתה .רואים מגמה של עליה פנימית אבל עדיין הדרך
ארוכה .בליל שבת שתתה והשתכרה ,ולפתע צעקה' :הבטחתי לאבא שכ"כ אוהב
אותי שאהיה שמורה!'" .היה כאן בחינה של 'דמות דיוקנה של אביה' ששמר
עליה.
נתאר לעצמינו את הרעש בשמים כשילדה במצב של שער נ' של טומאה צועקת
שתהיה שמורה .מי יודע לאן תגיע הצעקה שלה! [ודאי שלא באנו להצדיק
במאומה את הכניסה למצב נורא ,אבל צעקה כזה מתוך התהום ,זה עצום].
תרגישו בנוח לעמוד בקשר :יצחק לובנשטיין lemanahayachid@gmail.com
אספקלריא  -עמ' פב

ממתנה נחליאל  /הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת
'תורת אבות' רכסים
בענין ראיית אדם אחר מותו אי הוי ראיה
עו ָלם (יד ,יג)
עוד ַעד ֹ
יום ֹלא ֹת ַסיפו ַל ְר ֹא ָתם ֹ
יתם ֶאת ַמ ְצ ַר ַים ַה ֹ
שר ְר ַא ֶ
אֶ
ַכי ֲ
בתוספת ברכה (בשלח) להגאון ר' ברוך אפשטיין זצ"ל מסופר שפעם אחת היה
הגאון הנ"ל במוצאי שבת בבית הנצי"ב מוולוזין עם עוד מחכמי ישראל ,וניגש אדם
אחד ושאלתו בפיו שיותר מי"ב שנה נתקוטט עם חבירו ומחמת כן נשבע שלא יביט
יותר בפניו ,והיום מת חבירו ורוצה להביט בפניו ולבקש ממנו מחילה ,האם מותר
לו או אסור.
והחכמים שהיו במקום נטו להתיר משום דאדעתא דהכי לא נשבע ,אך כשהגיע
לשאול את הגאון ר' ברוך אמר לו שלפני שעות ספורות נפשטה שאלה זו בקריאת
התורה ,דבפרשת בשלח כתובה הבטחת ה' לישראל "כי אשר ראיתם את מצרים
היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם" ,ואילו אח"כ נאמר "וירא ישראל את
מצרים מת על שפת הים" ,ובמדרש מבואר שכל אחד מישראל הכיר בפני המת
את נוגשו ואת לוחצו במצרים ,וכיצד יתכן שראו אותם אחר שהובטחו שלא יראום
עד עולם ,ומכאן מוכח דראיה אחר מיתתו של האדם אינה נחשבת לראיה ,וה"ה
לנד"ד.
וכן איתא להדיא בתשובות הגאונים (שערי תשובה סימן ר') וז"ל" :וששאלתם מי
שנשבע שלא יכנס אצל אחיו וחלה או שמת אם מותר להיכנס אצלו או לקוברו,
כך אנו רואים ,כל זמן שאחיו חי לא יכנס אצלו ואפילו לבקרו ,אבל אם מת אין זה
נכנס אצלו ומותר הוא ליכנס לקוברו .ומבואר דראיה אחר מיתה אינה נחשבת
כראיה[ .וצ"ב בדבריהם "אין זה נכנס אצלו" ,האם כוונתם שאסור להיכנס באופן
שאי"ז ע"מ לקוברו ,או דלמא דכווונתם לומר דאין זה נחשב שנכנס אצלו ומותר
בכל ענין] .וע"ע בשו"ע (יו"ד רט"ז ז') ויש לחלק.

אספקלריא  -עמ' פג

וביסוד זה כבר נחלקו בזוהר הקדוש (בשלח נג ,):דהקשה שם ר' ייסא סתירת
הפסוקים שמצד אחד נאמר שלא יראו אותם לעולם ומצד שני נאמר שראו אותם
מתים על הים ,ור' יוסי תירץ לו "מתין חמו להו" ,והיינו כיון שראו אותם מתים
אינו נחשב לראיה ,אך ר' ייסא לא קיבל תירוץ זה וענה לו "אי כתיב לא תוסיפו
לראותם חיים הוה אמינא הכי" .והיינו שנחלקו אם ראיה אחר מיתה נחשבת
כראיה או לא .וצ"ב כיצד יתרץ ר' ייסא את סתירת הפסוקים.
דחיית הראיה מראית ישראל את המצרים
והיה מקום ליישב באופן אחר ,דכוונת הקב"ה בהבטחתו היתה שישראל לא יראו
את מצרים שרוצים להזיקם לעולם ,דהרי יראו מהם קודם לכן ,אך אחר שכבר
מתו המצרים ואין בהם אפשרות להזיקם שוב אין מניעה בראייתם ,ואדרבה
שמחה היא לישראל על כך שניצלו מהם .ולחילוק זה יש לדון בנידון השבועה של
אותו אדם ,דאי נימא שאותו אדם עומד בשנאתו מסתבר דאין לו היתר לראותו אף
אחר מיתה ,דסו"ס הוא שונאו.
ונראה להוכיח כתירוץ זה ,שהרי איתא בפסיקתא (שמות י"ד ל') "מפני ארבעה
דברים ראו ישראל את מצרים מתים ..וכדי שיהיו ישראל נותנין עיניהם בהן
ומוכיחים אותם" ,ומבואר שישראל ראו את המצרים בעודם חיים ולא רק אחר
מותם ,וכן ביאר בפנים יפות דברי המכילתא שראום מתים ואינם מתים ,וביאר
הטעם ע"פ מה דאיתא ביבמות (קכא ).דהנטבע במים נשתנית צורתו ואינו סימן
להכירו לאחר מותו ,וכדי שיהיו ישראל מוכיחים אותם ותכסה בושה את פניהם
של המצרים לכך הוצרכו לחיות על הים ושיכירו איתם ,וע"כ דאף שראום חיים
אין זה סתירה להבטחת ה' ,דההבטחה אמורה שלא ינזקו עוד ממצרים.
הוכחה לביאור זה מלשון התרגום
ויש להוכיח כתירוץ זה אף מתרגום אונקלוס ,דתרגם על המילים "כי אשר ראיתם
את מצרים היום" "ארי כמא דחזיתון ית מצראי יומא דין" ,ובדרך כלל מתרגם את
המילה "אשר" בתרגום "ד" [ע' בראשית ב' י"ט ושם כ"ב ועוד] ,ומה שתרגם כאן
"כמא" היינו דבא לומר שאין הכוונה ממש שלא תראו אותם לעולם ,אלא שלא
אספקלריא  -עמ' פד

תראו אותם באותו מצב שאתם רואים אותם היום חיים לגמרי ורודפים אחריכם.
[וע"ע ברמב"ן (שמות י"ד י"ג) שביאר פשט אחר בפסוק ,וע' בתורה תמימה מש"כ
בזה].
אדם שהעלו עצמותיו אחר מותו לארץ ישראל ,האם נחשב ש"עלה" לארץ
ישראל
ומצינו מחלוקת ראשונים בביאור הבטחת ה' ליעקב (בראשית מ"ו ד') "אנוכי ארד
עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלה" ,דברשב"ם ביאר שהבטחה זו כוללת מה
שעצמותיו עלו לא"י ונקבר במערת המכפלה ,וכ"כ באבן עזרא ,אמנם בר' חיים
פלטיאל (בראשית מ"ז כ"ט) הקשה מדוע הוצרך יעקב להשביע את יוסף שיקברהו
בארץ ישראל הרי הקב"ה הבטיחו בעצמו "ואנכי אעלך גם עלה" ,ותירץ דדברי
הקב"ה היו אם תרצה לעלות מיד כשתראה את יוסף אז אעלך לארץ כנען ,אבל
לא הבטיחו על כך שיביא אותו לאחר מיתה ,ולכן הוצרך להשביע את יוסף .ונמצא
מחלוקת ראשונים אם שייך לומר שדברי ה' שיעלהו ליעקב קאי רק על עליה בחייו
או גם על עליה לאחר מותו ,ונראה דהוא תלוי במחלוקת הנ"ל האם ראית אדם מת
נחשבת כראיה או לא.
ומסופר על הגאון ר' יעקב פינק זצ"ל רבה של ארגנטינה ,שרצה מזה שנים רבות
לעלות לא"י ,וקודם שעלה לא"י הלך להיפרד ממורו ורבו בעל השרידי אש זצ"ל
שהיה בשוייץ באותו זמן ,ומשם המריא לפריז כדי לעלות לא"י ,וכאשר עלה על
המטוס ראה לתדהמתו יהודים רבים שומרי תורה ומצוות ,ולחרדתו נודע לו על
פטירתו של הגר"א קוטלר זצ"ל ועל כך שארונו מובל ארצה במטוס זה ,ואז נזכר
בדברי הגר"א קוטלר שאמר לו "כאשר אני אעלה ארצה תוכל גם אתה לעלות".
ונתקיימו דבריו בעלייתו אחר פטירתו.
[וע"ע בספר והערב נא (ח"א בשלח) שדן באדם שבירך ברוך משנה הבריות על
פיל שוכב בגן החיות ,ונתברר שהפיל מת ,האם יצא י"ח או לא].

אספקלריא  -עמ' פה

מנחת אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
בענין להתרפא מהקב"ה או מרופאים
ַנ ָת ְל ַמ ְצ ֹו ָתיו
אז ְ
שה ְו ַה ֲ
עֶ
ָשר ְב ֵעינָיו ַת ֲ
יך ְו ַהי ָ
א ֹל ֶק ָ
קול ה' ֱ
מו ַע ַת ְש ַמע ְל ֹ
ש ֹ
אמר ַאם ָ
ַי ֶ
וֹ
א ַני ה' ֹר ְפ ֶא ָך.
יך ַכי ֲ
ש ְמ ַתי ְב ַמ ְצ ַר ַים ֹלא ָא ַשים ָע ֶל ָ
שר ַ
אֶ
ח ָלה ֲ
ח ָקיו ָכל ַה ַם ֲ
ש ַמ ְר ָת ָכל ֻּ
ְו ָ
(טו ,כו)
ופירש"י ואם אשים הרי היא כלא הושמה ,כי אני ה' רופאך .וע' שפ"ח ,ומקורו
בסנהדרין (קא ).ע"ש.
הנה יש להסתפק בקרא ד"אני ה' רופאך" אם יש ענין לסמוך דוקא אקב"ה ולא
ללכת לרופאים או לא.
וכפי הנראה הוא מח' סוגיות ,דע' בברכות (י ):ופסחים (נו ).ת"ר ששה דברים
עשה חזקיהו המלך ,על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו .על שלשה הודו לו,
גנז ספר רפואות ,והודו לו ,ופרש"י כדי שיבקשו רחמים .וכן ע"ש בברכות דאיתא
מאי והטוב בעיניך עשיתי ,אמר רב יהודה אמר רב שסמך גאולה לתפלה .רבי לוי
אמר ,שגנז ספר רפואות .ומשמע מזה דוקא לסמוך אקב"ה.
ומאידך איתא בב"ק (פה ).דתניא ,דבי ר' ישמעאל אומר ורפא ירפא מכאן שניתן
רשות לרופא לרפאות .וכן נפסק בש"ע יו"ד (ס' של"ו) נתנה התורה רשות לרופא
לרפאות ,ומצוה היא ,ובכלל פיקוח נפש הוא ,ואם מונע עצמו ,הרי זה שופך דמים,
ע"כ ,הרי משמע דאיכא מצוה ללכת לרופאים

מה

וצ"ע.

ובאמת לכא' פליגי בזה אמוראי בברכות (ס ).דאיתא התם דאמר ר' אחא הנכנס
להקיז דם אומר

מו

"יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני,

כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת ,לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא
שנהגו" (ופרש"י לא היה להם לעסוק ברפואות אלא לבקש רחמים) .אמר אביי לא
לימא אינש הכי (ר"ל לפי שאין וכו') ,דתני דבי רבי ישמעאל ורפא ירפא מכאן
שניתנה רשות לרופא לרפאות.
מה וע"ש בהמשך לשון הש"ע ובנוש"כ שם דלא רק הוי מצוה להרופא אלא גם להחולה.
מו וע' מג"א ס' ר"ל הובא במ"ב שם דה"ה בכל מידי דרפואה יאמר דבר זה.

אספקלריא  -עמ' פו

והנראה דפליגי הרמב"ם והרמב"ן איזה דרשה הוא העיקר והיאך לדחוק הדרשה
האחרת וכדיבואר לקמיה.
כתב הרמב"ן (ויקרא כו יא) והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים ,לא יתנהג
ענינם בטבע כלל כו' עד שלא יצטרכו לרופא ולהשתמר בדרך מדרכי הרפואות
כלל ,כמו שאמר (שמות טו כו) כי אני ה' רופאך .וכן היו הצדיקים עושים בזמן
הנבואה ,גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק בנביאים ,כענין חזקיהו
בחלותו וכו' .ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם ,אחר שהבטיח וברך את
לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך וכו' .והוא מאמרם (ברכות ס ).שאין
דרכם של בני אדם ברפואות אלא שנהגו ,אילו לא היה דרכם ברפואות יחלה
האדם כפי אשר יהיה עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה' ,אבל הם נהגו ברפואות
והשם הניחם למקרי הטבעיםמז.
וזו היא כונתם באמרם (ב"ק שם) ורפא ירפא מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות,
לא אמרו שנתנה רשות לחולה להתרפאות ,אלא כיון שחלה החולה ובא
להתרפאות כי נהג ברפואות והוא לא היה מעדת השם שחלקם בחיים ,אין לרופא
לאסור עצמו מרפואתו וכו' אבל ברצות השם דרכי איש אין לו עסק ברופאים
עכ"ל .הרי דס"ל דהעיקר הוא לבקש רחמים ,וכפירש"י הנ"ל ,וכמו שהביא מקרא
בפרשתינו ,ודרשה דרפא ירפא הוא היתר לרופא לרפאות ,ולא קאי על החולה,
ודוקא בכה"ג שהחולה נמנע בבקשת רחמים לרפואתומח.
ומאידך דעת הר"מ בפיה"מ בפסחים (ד' י') ברור דלכת' יש ללכת לרופא וז"ל ת"ר
ששה דברים עשה חזקיהו המלך ,על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו .על
שלשה הודו לו ,גנז ספר רפואות ,והודו לו-הלכה זו היא תוספתא ,אבל ראיתי
לפרשה ג"כ לפי שיש בה תועליות .ספר רפואות ,היה ספר שהיה בו סדר רפואות
מז צ"ע שהביא דברי ר' אחא ,והא פליג אביי דיש רשות לכת' לילך לרופא ,וברור דקאי על החולה ולא הרופא.
(דמש"כ הרמב"ן בהמשך דקאי על הרופא ע"כ צ"ל דכך ילמד ר' אחא קרא דרפא ירפא דהוי היתר להרופא ,אבל
לאביי ברור דהוי היתר להחולה) והכי קי"ל ע' בר"מ הל' ברכות (י' כ"א) וצ"ע .וכן בברכ"י המובא בהערה לקמן
וספרו פ"ע בברכות שם ,וכן הק' בצי"א רמת רחל סימן כ' ,וע' בהערה על ברכ"י הנ"ל מש"כ ליישב ולפי דבריו
מיושב גם הסתירה בדברי הרמב"ן המובא בהערה לקמן וע"ע בט"ז שם.
מח וצ"ע דדברי הש"ע הנ"ל דמצוה לרופא לרפאות מקורו הוא בתורת האדם להרמב"ן וצ"ע .וע' בברכ"י שם וביביע
אומר ח"ד חו"מ ס"ו אות ד' ובאבנ"ז חו"מ קצ"ג (הובא שם) ובצי"א חי"ז ס"ב וחלק רמת רחל סי' כ' מש"כ ליישב
ואכמ"ל.

אספקלריא  -עמ' פז

במה שאין מן הדין להתרפות בו ,כגון מה שמדמין בעלי "הטלסמאת" שאם עושין
"טלסם" בסדר מסוים מועיל לחולי פלוני וכיוצא בזה מדברים האסורים ,ומחברו
לא חברו אלא על דרך הלימוד בטבעי המציאות ,לא כדי להשתמש במשהו ממה
שנכלל בו ,וזה מותר כו' ,וכאשר קלקלו בני אדם ונתרפאו בו גנזו .ואפשר שהיה
ספר שיש בו הרכבת סמים המזיקין כגון סם פלוני מרכיבין אותו כך ,ומשקין אותו
כך ,וגורם למחלה זו וזו ,ורפואתו בכך וכך ,שכשיראה הרופא אותם המחלות ידע
שסם פלוני השקוהו ונותן לו דברים נגדיים שיצילוהו ,וכאשר קלקלו בני אדם והיו
הורגין בו גנזומט .ולא הארכתי לדבר בענין זה אלא מפני ששמעתי וגם פירשו לי
ששלמה חבר ספר רפואות שאם חלה אדם באיזו מחלה שהיא פנה אליו ועשה
כמו שהוא אומר ומתרפא ,וראה חזקיה שלא היו בני אדם בוטחים בה'
במחלותיהם אלא על ספר הרפואות ,עמד וגנזו .ומלבד אפסות דבר זה ומה שיש בו
מן ההזיות ,הנה ייחסו לחזקיה ולסיעתו שהודו לו סכלות שאין ליחס דוגמתה אלא
לגרועים שבהמון .ולפי דמיונם המשובש והמטופש אם רעב אדם ופנה אל הלחם
ואכלו שמתרפא מאותו הצער הגדול בלי ספק ,האם נאמר שהסיר בטחונו מה',
והוי שוטים יאמר להם ,כי כמו שאני מודה לה' בעת האוכל שהמציא לי דבר
להסיר רעבוני ולהחיותני ולקיימני ,כך נודה לו על שהמציא רפואה המרפאה את
מחלתי כשאשתמש בהנ .ולא הייתי צריך לסתור פירוש זה הגרוע לולי
פרסומו.עכ"ל .הרי לפי דברי הר"מ העיקר הוא דניתן רשות לרופא לרפאות ,והוא
דין לכת' בין על הרופא בין על החולהנא ,ואילו הא דגנזו ס' רפואות הי' ע"פ א' מב'
דרכים הנ"ל .ובקרא דידן ד"אני ה' רופאך" נראה פשוט דס"ל דהכוונה דהקב"ה
ממציא הרפואה המרפאה כדבריו הנ"ל.

מט

וקשה מסנה' (צד ):דלא היה ע"ה בא"י בדורו ,וכן בכ"מ דדורו היה מיוחד ,והיאך אפשר לומר שקלקלו.
נ
ע' ח"ס ב"ק שם וס' אמונה ובטחון פרק ה' אות ה' שהק' היאך דימה רפואה למזונות ,הא רעב אינה באה על
החטא אלא טבעי הוא ,אבל חולי הוא נגזר למעלה וצריך לחקור אחר סיבת החטא וישיב ממנו ויתפלל אל ה' עכ"ד.
נא וע' רש"י ותוס' שם דקמ"ל קרא דלא אמר' רחמנא מחי ואיהו מסי ,או דכשמרפא נראה כסותר גזירת המלך.
והסברא הפוכה מדעת הר"מ דהקב"ה ממציא הרפואה להרופא .ובאמת הר"מ השמיט דרשת מכאן שניתנה כו' ,ע'
במהרצ"ח ב"ק שם שהעיר בזה.

אספקלריא  -עמ' פח

(וע' בשו"ת הרשב"א ח"א ס' תי"ד וז"ל גם מה שכתבת בגנז ספר רפואות משם
הרב ז"ל ראיתי בפירושי המשנה יותר בארוכ' בטעמי' שאני מתפלא על פה קדוש
איך יאמר דבר זה ואיך דעתו הצלול העלה בזה חרס עכ"ל).
וכן פליגי בזה האחרונים ,דע' במהר"ל (נצח ישראל פ"ל) שהלך בעקבות הרמב"ן
ודעמי' בביאור דעת ר' לוי (במחלוקתו עם רב בברכות הנ"ל) וז"ל ומה מאוד יש
לתמוה באיזה ענין נזכר כאן שסמך גאולה לתפלה ,או שגנז ספר רפואות וכו' ולמר
שגנז ספר רפואות ,סבר כי סתם חולי הוא שהחולה מפני טבעו ,מה שהוא שנוי
בטבעו שהגיע לו ,ולכך התפלל מאחר שגנז ספר רפואות שלא יהיו בטוחים על
הטבע ,רק יתפללו אל השם יתברך להציל אותם ,ולכך מאחר שהוא גנז ספר
רפואות ,ובטח בו יתברך ,ראוי שיציל אותו מן הטבע ,ולא יהיה נמסר אל הטבע
הרע וכו' עכ"לנב.
ועיין שם שהק' סתירת הגמ' הנ"ל ותי' וז"ל דאע"ג שאמרו חכמים שניתן רשות
לרופא לרפאות מ"מ ישים עיקר בטחונו בו יתברך לדרוש בו יתברך שיהיה הוא
הרופא כו' אבל בימיו היו דורשים הכל אחר הטבע ולא היו מביטים כלל אחר
הרפואה שהיה מן ה' כו'נג עכ"ל .הרי דלא היה לימוד לדורות מגניזת ס' הרפואות
לדרוש רק בה' אלא דוקא היכא שנעלמו עיניהם מרפואה ממנו לגמרי אז גנזו .וכן
למד דרשת רפא ירפא דקאי על החולה ומשמע דהוי כעין בדיעבדנד.
ומאידך ע' בעמודי אור ס' קט"ז אות ח' שהק' סתירת הגמ' הנ"ל ,ובעיקר נקט דרך
הרמב"ם בזה ,דאדרבה ממקרא הזה (ורפא ירפא) דן חזקיה לגונזו כו' שהתורה
התירה הרפואה ע"פ היקש הטבעי משא"כ ספר רפואות היה רפואות חוץ מטבע
ולא דברה התורה בזה וע' ברמב"ם (וכפי' א' שם) עכ"ד.
היוצא מהנ"ל דאיכא מחלוקת הסוגיות ואמרואי וראשונים ואחרונים אם העיקר
הוא לבקש רחמים ולא ללכת לרופא או דלכת' יש ללכת לרופא ואין שום חסרון
של "כי אני ה' רופאך" בזה .וגם לדעת הר"מ ודאי "דנודה לו על שהמציא
נב וע"ע בצל"ח שם עד"ז ,והוספה דילי' בדעת ר' לוי בכוונת חזקי' בגניזת ס' רפואות.
נג וק' מסנה' כנ"ל.
נד וכעי"ז בט"ז שם ע"ש .ומדברי המהר"ל דקאי ורפא ירפא על החולה ,כן נ' בדעת רש"י ודלא כהרמב"ן.

אספקלריא  -עמ' פט

הרפואה" ,וכמש"כ בהל' ברכות (י' כ"א)הנכנס להקיז דם אומר יהי רצון מלפניך
כו' שיהא עסק זה לי לרפואה כי רופא חנם אתה .וע' במ"ב (ר"ל ו') בזה שכ' ולא
יחשוב שתהיה איזה דבר לו רפואה אלא ע"י הבורא ית"ש ולכן ע"י תפלה זו ישים
בטחונו בו ויבקש ממנו שתהיה לו לרפואה.

אספקלריא  -עמ' צ

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי
לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך",
מחבר ספרי שו"ת דרך המלך ,אמרי מרדכי ועוד
בענין "פרנסה בהיתר"
רוב הוא ַכי
א ֹל ַקים ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ ְס ַל ְש ַתים ַכי ָק ֹ
ש ַלח ַס ְר ֹעה ֶאת ָה ָעם ְו ֹלא ָנ ָחם ֱ
ַי ַהי ְב ַ
וְ
א ֹל ַקים ֶאת ָה ָעם
ַןב ֱ
שבו ַמ ְצ ָר ְי ָמהַ .וי ֵ
א ֹל ַקים ֶסן ַי ָמ ֵחם ָה ָעם ַב ְר ֹא ָתם ַמ ְל ָח ָמה ְו ָ
ָא ַמר ֱ
מ ַשים ָעלו ְב ֵני ַי ְש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ַמ ְצ ָר ַים (יג ,יז-יח)
ַח ֻּ
ֶד ֶר ְך ַה ַם ְד ָבר יַם סוף ו ֲ
א] החפץ חיים מקשה ,מדוע הקב"ה לא קיצר הדרך מארץ פלשתים ,אשר הוא
מקום ישוב ,ולא יצטרך לכלכל ששים ריבא במדבר שמם?
ב] ועוד יש לשאול ,הרי אנו מוצאים ,שעם ישראל כתוצאה מכך שהוליכן דרך
המדבר ,התלוננו כמ"ש (טו ,כב) "וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים וכו'
וילונו העם התלוננו על המים" ,וכן (טז ,ב) "וילנו כל עדת בנ"י וכו'" התלוננו על
הלחם.
ג] ובאמת קשה לכאורה ,כיצד יתכן תלונות כאלו אחרי שהקב"ה עשה את נסים
ונפלאות במצרים וקריעת י"ס?
ד] ועוד יותר קשה ,שחז"ל אמרו "זה אלי ואנוהו" ,שהראו באצבע על השכינה
וראתה שפחה על הים יותר מיחזקאל בן בוזי ,הוי אומר הגיעו לדרגת נבואה
גבוהה ביותר ,וכיצד יתכן אח"כ תלונות כאלו?
אולם התירוץ הוא ,בהקדם מה שהקשה הגר"ח ,מדוע חז"ל אמרו "ראתה שפחה
וכו'" ,הרי מאחר והיא נביאה ,היה מהראוי לומר תואר של נביא אפילו על הקטן
והקטנה ראו נביאים ,ולא להשאיר תואר שפחה?
גדול המחטיאו מההורגו
מתרץ החפץ חיים ,שהקב"ה רוצה ללמדנו דרך ולאלפנו מוסר ,שהנה בפני
הקב"ה עמדו שני דרכים ,להוליך את בני ישראל לארץ ישראל אחת קצרה

אספקלריא  -עמ' צא

ומיושבת ויש בה להשיג מזון וכלכלה ,אך מצד שני יש סיכון שיתחברו עם תושבי
המקום ויחשפו למחזות אסורות עריות ותאוות ואף יאכלו מאכלות אסורות,
ויושפעו מדרכם של תושבי המקום ,ומאידך דרך שניה שהיא במדבר שוממת
וארוכה אשר אין בה בני אדם ואין חשש שילמדו הנהגות רעות או יראו מראות
אסורות וכדומה ,אך מאידך אין שם מזון וכלכלה אלא ההפך יש צמא ואין צמיחה
ופריחה ,וצריך לדאוג לכל המליונים שיצאו ממצרים למזון דרך נס בלבד ,והשאלה
מה להעדיף?
אומר הקב"ה "לא נחם דרך ארץ פלישתים כי קרוב" למרות שהיא דרך קצרה
וקרובה ,מפני שאמר אלוקים "בראותם מלחמה ושבו מצרימה" ,הכונה בזה שברגע
שיש להם נסיון בקלות יושפעו מהסביבה והחברה של הפלישתים ,ויחזרו לסורם
הרע כמנהגם במצרים ,ולכן כל שיש ספק סכנה לגוף וספק סכנה לנשמה עדיף
לסכן את הגוף ולא לסכן את הנשמה כי גדול המחטיאו יותר מההורגו ,ועדיף
לעשות נסים ונפלאות בכדי לכלכל את כלל ישראל ולא יגיעו לנסיון רוחני המסכן
את נשמתם.
ואם כן ק"ו לאדם פרטי שעומד בפני נסיון כזה בהשגת פרנסתו ,ויש בה חשש
לנפשו וסיכון לנשמתו הן שפוגע בתפילה או בלימוד או בצניעות או בישרות
וכדומא ,ידע האדם שלא זו הפרנסה שצריך להתפרנס ,כי הרבה דרכים למקום
ואין זה אלא ניסיון עבורו ולכן יבטח באחד ,ואל יפחד שהקב"ה יעשה איתו נסים
ונפלאות וישיג פרנסתו בהיתר ולא באיסור כי זה רצון השי"ת.
טעות האדם שתולה הצלחתו ופרנסו במעשיו
ולכן הוליכן הקב"ה דרך המדבר להקנות להם את האמונה והביטחון בקב"ה,
ואילו בדרך הקצרה הן עדיין נשארים באותה דרגה שהיו במצרים ,כמ"ש הגר"ח
שלמרות שראו נבואה נשארו בדרגה של שפחה כי עדיין זה רק התלהבות ולא
קניין בנפשו ,ורק לאחר ההרגל וההתמדה בביטחון ואמונה בקב"ה הופך לקניין.

אספקלריא  -עמ' צב

מעמקי הלכה  /הרב יצחק אברהם ,כולל 'תורת ה'
חפצו' (בית שמש)
רכש אתרוג מהודר ,האם יתננו לאביו
םו (יג ,יט)
יו ֵסף ַע ֹ
מות ֹ
שה ֶאת ַע ְצ ֹ
ַי ַקח ֹמ ֶ
וַ
בשנה זו [תשע"ח] ,שלחני אאמו"ר שליט"א לרכוש בעבורו ד' מינים ,משום שהיה
עסוק וטרוד בטרדות רבות מעל לראשו .ומה עוד שבענוונותו ,סומך הוא על
ראייתי ,יותר מעל ראייתו .ועכ"פ קיימתי את רצונו ,ובס"ד מצאתי ב' אתרוגים
כשרים .אולם דא עקא ,דהנה כשהראתי למו"צ את האתרוגים ,הראה לי ,כי
אתרוג אחד מהודר בהרבה ,על חבירו .ועלה הספק בלבי ,האם אטול את האתרוג
המהודר לעצמי ,שהרי חייך קודמין .או שמא הן מצד מצות כיבוד אב ,והן מצד
הידור בקיום המצוה ,נכון יותר ליתן את האתרוג המהודר לאאמו"ר שליט"א.
א] חייך קודמין ברוחניות
ותחילה אפתח ,בשאלה שעסקתי בה בעבר [הובא בתגובות למפרדס הכהונה
(יוה"כ ,גליון  ,)134וכן הוסיפו בזה הרבנים החשובים ,הרה"ג ר' אלימלך בלייברג
שליט"א ,והרה"ג ר' זאב וינברג שליט"א יעו"ש] .האם דרשת ר"ע (ב"מ סב,).
ד"חייך קודמין לחיי חבירך" .נאמרה רק בייחס לחיים ה'גשמים' ,כפי הנושא
המודבר שם בסוגיא ,בשנים שהיו מהלכין בדרך ,וביד אחד מהן קיתון של מים
וכו' .או יש ללמוד מזה בק"ו ,דלענין החיים ה'רוחניים' ,עאכו"כ חייו קודמין לחיי
חבירו .ונתבאר שם ,כי הפשטות ,דיש ללמוד בק"ו לחיים 'רוחניים'נה.
ולאור זאת ,נטלתי לעצמי את האתרוג היותר נאה ומהודר ,ונתתי לאאמו"ר
שליט"א את האתרוג שהיה מהודר פחות .שהרי בכך אני מקיים את חובתי ,לדאוג

נה אלא שמהחת"ס חזינן מכמ"מ בספריו ,דס"ל לכאו' ,דאין חייך קודמין בעניני 'רוחניות' – .אולם לאחר זמן עוררני
גיסי ר' דניאל לרנר שיחי' ,כי יתכן לומר ,דגם החת"ס לא מיירי ,אלא בנוגע למצות שא"א לעשותן ע"י אחרים ,כגון
ללמד תורה לאחרים ,במקום שאין מלמד אחר ,וכהא דאברהם אבינו ,שעסק בלגייר גרים ,כאשר העולם כולו לא
הכיר בהקב"ה .דבכה"ג אין לו לשקול ולחשוש ,שבכך מפסיד את העליה העצמית שלו בלימוד התורה .אולם כאשר
ישנה אפשרות ,שאחרים יטפלו ויעסקו במצוה .הרי שגם החת"ס יודה ,דחייך קודמין ,ועל האדם לדאוג לעליה
הרוחנית של עצמו תחילה.
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לעליה ה'רוחנית' של עצמי ,שהיא קודמת לדאגה עבור רוחניותו של אאמו"ר
שליט"אנו.
ב] יש למצוה כבוד כאשר נעשית ע"י גדולים
אלא דאכתי יש לעיין בדבר ,דהנה כתב בתבואות שור (סי' כ"ח סקי"ד)" ,ומשם
וכו' ,נלמד לכיסוי .דשרי לפרקים ,לכבד המהדר אחר מצוה זו ,וכ"ש אם הוא גדול,
שיש ג"כ כבוד למצוה ,ע"ד שאחז"ל בסוטה (יג ):הניחו לו כבודו בגדולים" ,ע"כ,
ע"ש.
ומבואר ,דס"ל דיש לו להאדם לוותר מלקיים את המצוה בעצמו ,וזאת בכדי
למוסרה לחבירו הגדול הימנו .וכפי שלמדו חז"ל מפרשתן ,שמרע"ה נתעסק לבדו
בקבורת יוסף הצדיק ,ודנה ע"כ בגמ' סוטה (יג ,):מדוע לא השתתפו עם ישראל
בהתעסקות זו .ומשני" ,אמרו [בניו של יוסף] ,הניחו לו [-שיתעסקו בו כל ישראל],
כבודו במרובים יותר מבמועטין .ותו אמרו [-כל ישראל] ,הניחו לו [-שיתעסק בו
משה לבדו] ,כבודו בגדולים ,יותר מבקטנים" ,ע"כ .הרי מבואר דיש ענין לכבד את
הגדול שיקיים את המצוה במקומו.
ואם כי לכאו' יש לדחות הוכחה זו ,דעד כאן לא קמיירי ,אלא בדיני 'כבוד המת',
דבו אכן קיימת מציאות של חלוקת 'כבוד' .אך עדיין אין הכרח ,שגם ל'קיום
המצות' ,שייך מציאות של 'כבוד'.
אך הנה מצינו ברמ"א (או"ח סי' רפ"ב סעי' ג') שפסק בדיני עליה לתורה" ,ואין
איסור ,לקרות ע"ה נכבד עשיר וגדול הדור ,לפני ת"ח .כי אין זה בזיון לת"ח ,רק
כבוד לתורה ,שמתכבדת באנשים גדולים" .וכן הביא בזה בשע"ת (סי' תרנ"ח
ססקי"ב) בשם הירושלמי .ומבואר מזה ,דגם ל'מצוה' כעליה לס"ת ,יש בה ענין של
'כבוד' ,ואף כבוד שאינו של ממש ,והיינו לעלות 'עשיר גדול' למרות שהינו ע"ה.
גם זה הוא בכלל נתינת כבוד לס"ת – .ולפ"ז יצא ,דלא נהגתי כראוי במה שנטלתי
את האתרוג המהודר לעצמי .דשפיר טפי היה להביאו לאאמו"ר שליט"א ,אשר
נו וכדמצינו במשנה בב"מ (לג" ,).אבדתו ואבדת אביו ,אבדתו קודמת" .וכן בגמ' הוריות (יג" ,).היה הוא ואביו ורבו
בשבי ,הוא קודם לרבו ,ורבו קודם לאביו" .הרי שבעניינים 'גשמים' האדם קודם לאביו ,וכ"ש בענין 'רוחני' וכנ"ל.
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גדול ממני בתורה בחכמה ובמנין ,ובכך המצוה היתה מתקיימת על הצד היותר
טוב.
ג] כאשר מדובר במצוה 'פרטית' אין לוותר
אך נראה לענ"ד ,דאם כי אמת ויש ענין למסור את קיום המצוה לידי הגדולים
והצדיקים ,שמעשיהם מכבדים ומעלים את המצוה .אולם כל זה אמור כלפי מצות
'כלליות' ,כגון הא דסוטה (יג ):בקבורת יוסף ,שנעשית ע"י מרע"ה .וכן מה שדרשו
במנחות (צט ,).דמעלין בקודש ואין מורידין ,ממרע"ה שהקים לבדו את המשכן .וכן
מה שמצינו בברכות (מז ,).דהגדול מברך .וכן הא דמבואר ביומא (יד ).כי הכהן
הגדול מקריב חלק בראש .וכיו"ב בגיטין (נט ):דרשו מ"וקדשת" ,דכהן קודם בכל
דבר שבקדושה .וכן הא דאמרו במגילה (לב ).דהגדול גולל ונוטל שכר כנגד כולן.
הצד השוה שבכולם ,דאיירי במצות 'כלליות' ,והיינו דאין המצוה רובצת על כל
אחד בפני עצמו ,אלא המצוה מוטלת על הכלל כולו ,שיקברו את המת ,ויבנו את
המשכן ,וישלחו אחד שיברך ברכה"ז להוציא את כולם וכו' .ובזה אכן שורת הדין
מורה ,דראוי 'להקדים' ולכבד את הגדול והחשוב ,כדי שהמצוה תתקיים על הצד
היותר טוב.
אך לא כן בכגון נ"ד ,דאיירינן במצות נטילת לולב ,או אכילת מצה וכיו"ב .אשר
הינה מצוה על כל 'יחיד' ו'יחיד' .ומצוה זו רמיא על כל גברא שיטול 'לעצמו' את
הלולב וכיו"ב .ואין אפשרות במצות אלו לשלוח שליח שיקיים עבורו את המצוה.
ושעל כן נראה דהדרינן לכללא קמייתא ,ד"חייך קודמין" ,ועל האדם לקיים את
המצוה בעצמו באופן היותר טוב ,ולא לוותר אפילו לגדול הימנו .וכ"כ במשמר
הלוי (לך לך ,עמ' קכ"ז) .ובזה מתיישבים בס"ד כל קושיות המור וקציעה (סי' תר"ס)
על אביו של בעל שכנה"ג ע"ש.
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מפרדס הכהונה  /הרב גמליאל הכהן רבינוביץ,
מחבר ספרי 'גם אני אודך'' ,פרדס יוסף החדש'
ג"כ ,ועוד
לשונות גזירה קריעה ובקיעה בים סוף
ַי ָב ְקעו ַה ָם ַים (יד ,כא)
ָדו וגו' ו ַ
שה ֶאת י ֹ
ַויֵט ֹמ ֶ
בקובץ "עיון הפרשה" ,היוצא לאור ע"י הג"ר הלל רוטמן שליט"א ,והג"ר יעקב
הילדסהיימר שליט"א (גליון פ ,עניני תפילה ,עמוד מ) כתב להעיר על הא דמצינו
כמה לשונות בקריעת ים סוף ,דהנה בתהלים (קלו ,יג) נקט לשון גזירה" ,לגוזר ים
סוף לגזרים" ,ובסדר ההגדה איתא 'וקרע לנו את הים' והיינו לשון קריעה ,ובלשון
התורה כאן בפרשת בשלח איתא לשון בקיעה ,וכן הוא בתהלים( ,עח ,יג) וכמו כן
בנחמיה (ט ,יא) כתיב והים בקעת לפניהם ,וצ"ב .ע"כ.
א) נראה לענ"ד לתרץ בס"ד על פי מה שכתב במדרש (ילקוט שמעוני בשלח יד,
רמז רלד) וז"ל :ויבקעו המים ,כל המים שבעולם נבקעו .ומנין אתה אומר אף המים
שבבורות ושבשיחין ושבמערות (ושבככר) [ושבכד] ושבכוס ושבצלוחית ושבחבית
נבקעו ,תלמוד לומר ויבקעו המים ,כל המים שבעולם .ומנין אתה אומר אף המים
העליונים והתחתונים נבקעו ,שנאמר ראוך מים אלהים וגו' יחילו ,אלו העליונים,
אף ירגזו תהומות ,אלו התחתונים .וכן הוא אומר זורמו מים עבות קול נתנו
שחקים ,אלו העליונים .אף חצציך יתהלכו ,אלו התחתונים .תהום אל תהום קורא
לקול צנוריך ,ואומר נתן תהום קולו ,וכשחזרו ,כל המים שבעולם חזרו ,שנאמר
וישובו המים וכו' כל המים שבעולם חזרו .עד כאן המדרש.
ולפי זה יש לומר שיש ג' לשונות של קריעת ים סוף  ,א) קריעה .ב) גזירה .ג)
בקיעה.
)1

קריעה – זה על ים סוף.

)2

גזירה – זה על המים שבבורות ושבשיחין ושבמערות ושבכד ושבכוס

ושבצלוחית ושבחבית.
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)3

בקיעה – זה על המים העליונים והתחתונים .והבן.

ב)

עוד יש לומר בס"ד בדרך דרוש ,שהנה "בקיעה" ,זה ברגע אחד ,ו"קריעה"

נדרש קצת זמן לקרוע ,ואולם "לגזור" ,לוקח יותר זמן ,ש"קריעה" משמעו מבלי
לדייק שתהיה הקריעה באופן ישר ,אולם "לגזור" משמעו לדייק לחתוך ישר .וכאן
היה הנס הכל בבת אחת ,גם "בקיעה" ,שזה היה ברגע אחד ,וגם "קריעה" ,אולם
קריעה שזה היה במדויק ,כמו ש"גוזרים" במדויק ,ודו"ק.
ג)

עוד יש לומר בס"ד בדרך דרוש ,שהתחיל קריעת ים סוף כמו "קריעה" קטנה,

ואחר כך נקרע יותר לאורך הים ,וזהו לשון "לגוזר" ,עד "שנבקע" לגמרי .ודו"ק.
ד)

עוד יש לומר בס"ד על פי מה שכתב במדרש רבה (שמות פרשה כא ,ח) וז"ל:

רבי מאיר אומר ,אמר הקדוש ברוך הוא למשה אין ישראל צריכין להתפלל לפני,
ומה אם אדם הראשון שהיה יחידי ,עשיתי יבשה בשבילו ,שנאמר (בראשית א ,ט)
יקוו המים מתחת השמים ,בשביל "עדה קדושה" ,שעתידה לומר לפני זה אלי
ואנוהו (שמות טו ,ב) על אחת כמה וכמה .עיי"ש.
רבי בניא אומר בזכות "אברהם" אני בוקע להם את הים ,בעבור מה שעשה,
שנאמר (בראשית כב ,ג) ויבקע עצי עולה ,ואומר ויבקעו המים (שמות יד ,כא).
רבי עקיבא אומר בזכות "יעקב" אני קורע להם את הים ,שנאמר (בראשית כח,
יד) ופרצת ימה וקדמה .ע"כ המדרש.
ולפי זה יש לומר בס"ד שיש שלשה לשונות" .קריעה"" ,גזירה"" ,בקיעה" ,כנגד
שלשה שיטות במדרש זה.
" )1גזירה" ,בשביל "עדה קדושה" שיאמרו זה אלי ואנוהו.
" )2קריעה" ,בזכות "יעקב".
" )3בקיעה" ,בזכות "אברהם" .והבן.
ה) ועתה מצאתי בס"ד עוד ביאור בהגדה של פסח "שם משמואל" (עמוד קה)
שכתב וז"ל :וביאר הרב ז"ל בסידור שיש בזה שינוי בין דברי הזוהר הקדוש לדברי
האריז"ל ,שלדברי הזוה"ק נתעלה הגילוי ונכלל בההעלם ,ולדברי האריז"ל הוא
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בהיפוך שיצא ההעלם לידי גילוי ,ובודאי אלו ואלו דברי אלקים חיים ,שעל ידי
סילוק המסך עלו התחתונים למעלה והעליונים למטה ,ויש לומר שזהו ההפרש
בלשון בין בקיעה ,ובין קריעה ,שלשון בקיעה היא מבפנים לחוץ ,כלשון שמא יבקע
הנוד ,כשהאדים של היין שבתוכו מתפשטין מבקיעין את הנוד ,וכן בקיעת קליפת
הביצה שיצא ממנה האפרוח בישעיה (לד ,טו) ובקעה ודגרה בצלה ,שנעשה מכח
גידול ונענוע האפרוח שבתוכה ,אך לשון קריעה היא מבחוץ ,כמו שכתוב בהושע
(יג ,ח) אפגשם כדוב שכול ואקרע סגור לבם ,ובירמיה (ד ,ל) כי תקרעי בפוך עיניך,
וכהנה רבות ,והיוצא לפעמים מן הכלל הוא לשון מושאל ,ע"כ יש לומר שלשון
הכתוב שהשם יתברך הוא המדבר אחז לשון בקיעה ,שהוא מבפנים לחוץ ,שיצא
ההעלם לידי גילוי העליונים למטה ,אך בתורה שבעל פה שישראל הם המדברים
בלשונם אחזו לשון קריעה מחוץ לפנים התחתונים למעלה ,והבן מאד .עכ"ל.
והנה המקור של השם משמואל הנ"ל ,מופיעה גם כן בספר "נאות הדשא "
(סוכטשוב .עמוד ריח-ריט ,סימן נב) עם הרבה ציונים ומראה מקומות .עיי"ש.
ו)

הג"ר אליהו דיפאוס שליט"א כתב לי על פי דברי השם משמואל הנ"ל ,וז"ל:

לפי הפשט שמביא השם משמואל במילים "בקיעה" ,שהוא דבר מבפנים לחוץ ,כמו
אפרוח מביצה" ,וקריעה" הוא דבר הפועל מבחוץ ,אולי אפשר לומר שהתורה
מדבר ממבט של הקדוש ברוך הוא ,שהוא באמת ,בתוך כל העולם ,כולל תוך הים,
אז הוא בקע הים מבפנים .אבל לעיני בשר ודם ,זה נראה כמישהו קרע את הים
בידים מבחוץ כמו מישהו שקורע נייר .לכן ,בלשון בני אדם ,אומרים קריעת ים
סוף ,וזה הלשון בחז"ל .עכ"ל.
עוד מצאתי בס"ד בספר הנפלא "להתעדן באהבתך" ,להג"ר אהרן לוי שליט"א
(פרשת בשלח עמוד קפב) שהביא מספר "שמעה תפילתי" ,להג"ר צבי יברוב
שליט"א ,בשם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ,עוד תירוץ וז"ל :אבות דרבי נתן (פרק
לג ,ב) איתא שם :בשעה שעמדו אבותינו על הים ,אמר להם משה קומו עברו,
אמרו לו ,לא נעבור עד שנראה הים נקבים נקבים ,נטל משה מטהו והכה על הים,
ונעשה הים נקבים נקבים ...אמר להם משה קומו עברו ,אמרו לו ,לא נעבור עד
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שנעשה הים בקעה לפנינו ,הכה משה על הים ונעשה בקעה לפניהם ...אמר להם
משה קומו עברו ,אמרו לו ,לא נעבור עד שנעשה לפנינו גזרים גזרים ...עיי"ש .וכנגד
ג' פעולות אלו ,הלשון שונה .עכ"ל.

אספקלריא  -עמ' צט

משפטי צדקך  /הרב יהודה טננהויז ,בעהמ"ח
משפטי צדקך על חו"מ
לחם שאלו כהוגן
א ֵל ֶהם ְבנֵי ַי ְש ָר ֵאל
אמרו ֲ
ַי ְ
ה ֹרן ַב ַם ְד ָבר .ו ֹ
שה ְו ַעל ַא ֲ
ע ַדת ְבנֵי ַי ְש ָר ֵאל ַעל ֹמ ֶ
לונו ָכל ֲ
ַי ֹ
וַ
שר ְב ָא ְכ ֵלנו ֶל ֶחם ָל ֹש ַבע ַכי
מותנו ְביַד ה' ְב ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַר ַים ְב ַש ְב ֵתנו ַעל ַסיר ַה ָב ָ
ֵ
ַמי ַי ֵתן
אתם ֹא ָתנו ֶאל ַה ַם ְד ָבר ַהזֶה ְל ָה ַמית ֶאת ָכל ַה ָק ָהל ַהזֶה ָב ָר ָעב( .טז ,ב ג)
הו ֵצ ֶ
ֹ
הגמרא ביומא עה מביאה ברייתא תנא משמיה דרבי יהושע בן קרחה בשר
ששאלו שלא כהוגן ניתן להם שלא כהוגן לחם ששאלו כהוגן ניתן להם כהוגן.
מפרש רש"י לחם ששאלו כהוגן  -שאי אפשר להיות בלא לחם .ניתן להם כהוגן -
בבוקר שיש שהות להכינו .ובפירוש התורה הוסיף והלחם ששאלתם לצורך,
בירידתו לבקר תראו את כבוד אור פניו שיורידהו לכם דרך חיבה בבקר ,שיש
שהות להכינו וטל מלמעלה וטל מלמטה כמונח בקופסא.
המובן מכך שאם הקב"ה הוציא את עם ישראל ממצרים דרך המדבר צריך לדאוג
להם שיהיה להם מה לאכול .והנה בתענית (ט ).אמרו רבי יוסי ברבי יהודה אומר
שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן משה ואהרן ומרים ושלש מתנות
טובות ניתנו על ידם ואלו הן באר וענן ומן באר בזכות מרים עמוד ענן בזכות אהרן
מן בזכות משה .ולכאורה אם שאלו כהוגן מדוע הוצרכו לקבל את המן בזכות
משה.
לחם מהשמים
ונראה שבאמת שאלו כהוגן ויתנו להם לחם אך לא היו מקבלים לחם מהשמים
שהוא לחם אבירים ונבלע באברים וכמו שכתב בספר שפתי צדיקים שהמן בזכות
משה .מפני שהמן בא להגדיל תורה בישראל ,כדתניא במכילתא לא ניתנה תורה
אלא לאוכלי המן .ומשה השתדל הרבה ללמד תורה בישראל ,משו"ה זכה לדבר
הגורם לכך.

אספקלריא  -עמ' ק

תוספות המן בזכות אברהם
בב"מ (פו ):תנא דבי רבי ישמעאל בשכר שלשה זכו לשלשה בשכר חמאה וחלב
זכו למן ,והקשה המהרש"א (בחי' אגדות) שמהגמרא בפ"ק דתענית אמרו המן
בזכות משה והבאר בזכות מרים והענן בזכות אהרן ומתרץ דבזכות אברהם לא היו
זוכין בהן אלא לפי שעה אבל בזכות משה ואהרן ומרים היו נמשכים המן והענן
והבאר כך זמן רב מ' שנה ולכך כשמת אהרן נסתלק הענן וכשמתה מרים נסתלק
הבאר וכשמת משה נסתלק המן.
ונראה עוד עפ"י מה שכתב בספר משאת משה (פר' בשלח) לבאר מה שהתורה
מאריכה בתיאור טעמו של המן (שמות טז ,לא) לפי שהרי המן היה בזכות אברהם
כדאיתא בב"מ (פ"ו ב) בשכר חמאה וחלב זכו למן ,ובאברהם הרי מבואר שאמר
מעט ועשה הרבה ,וא"כ כמו"כ הקדוש ברוך הוא שהשיב לו גמול מדה כנגד מדה,
השיב ג"כ הרבה יותר מהמתחייב כנגד מעשה אברהם ,ולכן הפליג הקדוש ברוך
הוא בטעמו עד כדי כך.
וביותר נראה לבאר ,דמאחר שהמדה כנגד מדה היא אף כנגד זה שאמר אברהם
מעט ועשה הרבה וכנ"ל ,א"כ ההשבה צריכה להיות מעבר למתחייב ממדת מדה
כנגד מדה ,וכמו דאברהם נתן יותר ממה שהתחייב ,וא"כ אין די שהקב"ה יוסיף
בטעם המן ,דהרי תוספת זו היא ממדת מדה כנגד מדה דזהו אכתי מהמתחייב,
ואנן בעינן תוספת יותר מהמתחייב ,וא"כ כל כמה שירבה ויוסיף וירבה כדי לקיים
מדה כנגד מדה ,הרי נמצא שוב שזהו אכתי מהמתחייב ממדה כנגד מדה ואין זו
תוספת ,ונמצא שאין לדבר סוף דלעולם יחייב להוסיף על זה כמוש"נ.
ונראה דלכך אמרו שהיה המן משתנה לכל טעם שהיו רוצין לטעום בו (ילקוט רמז
תשל"ה) ,דאז כבר אין שייך להוסיף בו מידי ,ושפיר יחשב זה למדה כנגד מדה
מאחר דל"ש בו עוד תוספת.
וא"כ יש לומר שעצם נתינת הלחם היה משום ששאלו כהוגן וזה שקיבלו לחם מן
השמים שהיו בו סגולות מיוחדות היה בזכות משה רבנו ,וזה שהיה משתנה לכל
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הטעמים זהו בזכות אברהם שאמר מעט ועשה הרבה ,כך הקב"ה אמר מעט ועשה
הרבה כל הסגולות המיוחדות שהיו במן.

אספקלריא  -עמ' קב

מתוק לחכי  /הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב
הארי'
מעלת משה שהתעסק בארונו של יוסף ולא בביזת מצרים
םו (יג ,יט)
יו ֵסף ַע ֹ
מות ֹ
שה ֶאת ַע ְצ ֹ
ַי ַקח ֹמ ֶ
וַ
בגמרא (סוטה י"ג ע"א) איתא :עליו הכתוב אומר "חכם לב יקח מצוות" ,שכל
העם עסקו בביזה ,ומשה רבינו בעצמות יוסף ,ע"כ .ויל"ע מה המעלה של משה על
ישראל ,והרי גם הם עסקו במצוה שהצטוו עליה.
ומבארים בזה ,שמשה רבינו עסק במצוה שהיא כולה לשם שמים ,משא"כ כל
ישראל עשו מצוה שיש בה גם הנאה גשמית ,וזה פחות מעולה .אמנם עדיין קשה
איך לא עסק משה בביזה ,והרי נצטוו ישראל לשאול מהמצרים.
וי"ל דיסוד הציווי להתעסק בביזה הוא כדאיתא בחז"ל (ברכות ט' ע"א והובא
ברש"י שם)" :שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם קיים בהם ואח"כ יצאו
ברכוש גדול לא קיים בהם" .ולפי"ז רק מי שהשתעבד היה צריך להתעסק בביזה,
ומשה שהיה משבט לוי שלא השתעבדו לא היה צריך להתעסק בביזה.
ועדיין יש לבאר מה שאמרו על משה את הפסוק "חכם לב יקח מצוות" ,דהרי
לכאורה גם כל ישראל לקחו מצוות ,ובמה היה עדיף עליהם בלקיחת המצוות.
וביאר בזה אחי הגאון רבי יצחק שליט"א שאת מצות השאלה ממצרים קיימו רק
בשעה ששאלו מן המצרים ,ושוב אח"כ לא קיימו עוד את המצוה ,משא"כ במצוות
ההתעסקות בארונו של יוסף שהיא מצות גמילות חסד עם המת ,יש קיום מצוה
בכל פסיעה ופסיעה ויש בזה הרבה מצוות ,ולכן בחר משה במצוה זו .ולכן דרשו
על זה חז"ל את הפסוק "חכם לב יקח מצוות" " -מצוות" בלשון רבים ,שחכמתו
היתה לקחת את המצוה שכוללת הרבה מצוות [והוסיף אאמו"ר שליט"א שאיתא
בגמ' (פסחים ס"ז ע"א) שהיו עצמות יוסף במחיצתו של משה כל הזמן ,ולא נתן
לאנשי ביתו להתעסק עמהם .וזה מהטעם הנ"ל ,שרצה להרויח את המצוה של
הגמילות חסד בכל רגע].
אספקלריא  -עמ' קג

ונראה להוסיף שלכן נקרא משה "חכם לב" ,משום שכבר אמרו חז"ל (תמיד ל"ב
ע"א) "איזהו חכם הרואה את הנולד" ,וכאן היתה ראיה של משה את העתיד
שיכול להרויח יותר מצוות על ידי העיסוק בארונו של יוסף.
*
החילוק בין ביזת מצרים לביזת הים
והנה מבואר בחז"ל שעל הים לקחו ביזה יותר גדולה מבמצרים ,ויל"ע א"כ למה
היה ציווי לקחת במצרים ,הרי היה אפשר להמתין וליטול הכל בביזת הים.
והביאור הוא ,דאיתא בבראשית (טו ,יד) "וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי
כן יצאו ברכוש גדול" .ואפשר לפרש את הפסוק בשני אופנים ,או שלקיחת הביזה
היא עונש למצרים ,שיקחו מהם ביזה ,או שהלקיחה היא שכר לישראל על
השעבוד שעברו .ונראה ששני הדברים כלולים בפסוק .והנה משום העונש למצרים
היו צריכים ליטול מהם דוקא כשהיו חיים ,אבל משום השכר לישראל על
השיעבוד היה אפשר להמתין לקריעת ים סוף.
[ויל"ע אם לפי"ז משה היה יכול ליטול מביזת הים ,דאם זה שכר על השעבוד הרי
משה לא השתעבד ולא מגיע לו שכר .אלא שיש לדון אם מגיע לו שכר על העמל
שהשקיע עבור הגאולה בהליכה לפרעה וכו'].
*

למה היה אצל מרים תוף?
ת ַסים
יה ְב ֻּ
ח ֶר ָ
אן ָכל ַה ָמ ַשים ַא ֲ
ַת ֶצ ָ
ָדה ,ו ֵ
ה ֹרן ֶאת ַה ֹתף ְבי ָ
חות ַא ֲ
א ֹ
יאה ֲ
ַת ַקח ַמ ְריָם ַה ְמ ַב ָ
וַ
וב ְמ ֹח ֹלת (טו ,כ)
ַ
פירש"י" :מובטחות היו צדקניות שבדור שהקב"ה עושה להם ניסים והוציאו
תופים ממצרים" .ויל"ע למה רש"י כתב כן רק על כל הנשים ולא על מרים .ועוד
צ"ב למה מוזכר כאן על מרים שהיתה נביאה .וכן צ"ב למה נכתב על התוף של
מרים "התף" בה' הידיעה.

אספקלריא  -עמ' קד

ושמעתי לבאר בזה על פי דברי הרמב"ם (פ"ז מיסודי התורה ה"ד) ,שכתב וז"ל:
"כל הנביאים אין מתנבאין בכל עת שירצו ,אלא מכוונים דעתם ויושבים שמחים
וטובי לב ומתבודדים .שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות אלא
מתוך שמחה .לפיכך בני הנביאים לפניהם נבל ותוף וחליל וכנור ,והם מבקשים
הנבואה" .ולפי"ז ניחא הכל היטב ,שמרים כיון שהיתה 'נביאה' ,היה לה תוף שהיה
אצלה תמיד בשביל לעסוק בנבואה ,וזהו 'התוף' בה' הידיעה ,שהיה אצלה תמיד.
ורק שאר הנשים לא מובן כיצד היה להם תופים ,ורק עליהם הוצרך רש"י להביא
את הטעם שהיו מובטחות שיעשה להם ניסים.
*

טעם אכילת פירות בט"ו בשבט ,והאם יש ענין דוקא בפירות
של ארץ ישראל
א .כתב השו"ע (קלא ,ו) :נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב ,ולא בט"ו בשבט.
וכתב המג"א :בט"ו בשבט  -ראש השנה לאילנות .ונוהגין האשכנזים להרבות במיני
פירות של אילנות.
והנה במשנה הראשונה במסכת ראש השנה נאמר "ארבעה ראשי שנים הם,
באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי ,בית הלל אומרים בחמשה עשר
בו" .וביארו בגמ' (י"ד ע"א) שהטעם הוא "הואיל ויצאו רוב גשמי שנה" ,וביאר
רש"י" :שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה ועלה השרף באילנות,
ונמצאו הפירות חונטין מעתה" .וזה הוא טעם לענין תרומות ומעשרות וערלה ונטע
רבעי ,שמזמן זה מתחילה שנה חדשה לענינים אלו.
ועדיין לא מתבאר טעם למש"כ המג"א שנוהגין לאכול בו פירות של אילנות
[ומצינו יותר מזה בבני יששכר ,שראוי להתפלל ביום זה על הפירות .ודבר זה צ"ב,
דהרי יום הדין על הפירות הוא בחג השבועות ולא ביום זה (כדאיתא בר"ה ט"ז
ע"א "בעצרת על פירות האילן")].
ב .והאדר"ת ז"ל כתב" :נראה לי שהראשונים קבעו יום זה ליום טוב שלא לומר בו
תחנון ,הוא להזכירנו מצות הפרשת מעשר אילנות ,וכדברי חז"ל על הפסוק 'שתי
אספקלריא  -עמ' קה

ליבך למסילה דרך הלכת הציבי לך ציונים" .ויתכן שזה גם טעם לאכילת הפירות
ביום זה ,כדי לזכור שההלכות של האילנות נקבעים לפי יום זה .ולפי"ז יש ענין
לאכול דוקא מפירות ארץ ישראל ,דבהם יש את ההלכות של מעשרות ונטע רבעי
וכו'.
[ויל"ע לפי דבריו למה ביום א' באלול (או ביום א' בתשרי) שהוא ראש השנה
למעשר בהמה לא עושים זכר לענין זה .וצ"ל שזה משום שהיום ביטלו את הדין
של מעשר בהמה משום שחששו לתקלה ,כמבואר בגמ' (בכורות נ"ג ע"א)].
ג .אמנם בביאור הגר"א על דברי השו"ע כאן כתב :אין נופלין אפיים בט"ו בשבט,
"שהוא ראש השנה לאילנות ,וכמו כל ארבעה ראשי שנים שהם יום טוב" .ומבואר
בדבריו דבר חדש ,דיום ט"ו בשבט יש לו גדר של "ראש השנה" ,ומשום זה הוא
נחשב ל"יום טוב" שאין נופלים בו אפיים.
ולפי דבריו יתכן לומר שהטעם שנוהגין לאכול בו פירות של אילנות ,זה משום
שהוא יום טוב על האילנות ,דמשו"ה אוכלים פירות שהם ענינו של היום .והענין
הוא כדי להודות ולשבח לה' על הפירות שבימים אלו רואים את צמיחתם .והענין
להרבות במינים וסוגים של פירות הוא כדי להודות ולשבח על ריבוי המינים שיש.

אספקלריא  -עמ' קו

נגוהות בפרשה  /הרב ישראל מאיר אסטריק ,כולל
לב לאחים (רחובות)
ערבותו של נחל קישון
ַרא ַי ְש ָר ֵאל ֶאת ַמ ְצ ַר ַים ֵמת ַעל ְש ַפת ַהיָם (יד ,ל)
ַוי ְ
וברש"י הביא לדברי הגמ' (פסחים קיח ב) שפלט הים לפגרי המצרים על שפתו
כדי שלא יאמרו ישראל ,כשם שאנו עולים מצד זה כך הם עולים מצד אחר רחוק
ממנו וירדפנו אחרינו .וכתבו התוס' (ערכין טו א ד"ה כשם) שלא חששו ישראל
שהקב"ה יעשה נס אף למצרים ,אלא ביארו שישראל לא עברו את הים לרחבו
מצד לצד לעבר ארץ ישראל ,אלא הלכו בתוך הים בצורת חצי גורן עגולה מצד
אחד של המדבר לצד אחר ,ואמרו ישראל כשם שאנו עולים מצד זה ויצאנו שוב
למדבר ,כך מצרים עולים מצד אחר וירדפו אחרינו דרך המדבר וישיגונו ,כי היו
סבורים שלא יעברו המצריים בים אלא יבואו מצד אחר.
ובהמשך הגמ' (פסחים שם) מצינו שהדגים התלוננו על שנלקח מהם מאכלם
[יעויין באור החיים (טו יב ד"ה נטית)] ,והקב"ה השיב שיפרע את חובו כשיתן לים
את פגרי סיסרא וצבאו [שהם מרובים מחיל פרעו] .והים עדיין בשלו" ,יש עבד
שתובע את רבו" פירוש שחושש שמא יתבייש לתבוע את חובו מהקב"ה .וכתשובה
לחששו של הים העמיד הקב"ה את נחל קישון כערב .ואכן כאשר סיסרא וצבאו
טבעו בנחל קישון ,הנחל סחפם לים ושם היו למאכל הדגים.
תמיהות בדבר ערבותו של נחל קישון
והדברים מוקשים מרישא ועד גמירא ,מדוע חושש הים שהקב"ה לא יקיים
הבטחתו ללא שיתבענו ,ועד כמה שיש לחוש לכך ,מה יועיל לזה ערב ,דרק בבני
אדם שייך מושג ערבות שאומר המלווה ללווה אף אם אתה לא תעמוד
אפרע אני מן הערב ,אך אצל הקב"ה שכל הבריאה שלו היא ,אם
בהתחייבותךָ ,
ירצה מטעם שהוא שלא ליתן לים מזון אחר ,שום ערב לא יוכל לעשות זאת בלא
רצונו .וכן מה שבסופו של דבר הלווה  -הקב"ה תבע את הערב ,תמוה .שהרי דרך
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העולם שהמלווה הוא שתובע את הערב ,ובכלל תמוה מדוע הקב"ה הוצרך
להטביע את צבאו של סיסרא דרך נחל קישון ולא ישירות בים – מקום הדגים.
חששו הים מתביעה חוזרת של בני ישראל
ושמעתי בזה ,דיש לפרש את דברי הגמ' באופן אחר .הים מעולם לא חשדו
להקב"ה שלא יקיים דיבורו ,ואף הקב"ה לא השתמש בנחל קישון כערב להבטחתו.
אלא חשש הים ,שכשם שבים סוף חששו ישראל שמא המצרים יצאו מצדו האחר
של הים וירדפו אחריהם ,ומטעם זה הוצרך הים לפולטם  -אף אצל סיסרא יהיו בני
ישראל קטני אמונה וידרשו לראות את הפגרים ,ושוב יקופחו הדגים ממאכלם וזו
כוונת הים בטענתו "יש עבד שתובע את רבו" ,מלשון קביעה שהרי מצינו שבני
ישראל עבדי ה' ,תבעו את הפגרים בים סוף וא"כ אף אצל סיסרא אפשר שיתבעו
כן ,ודבר זה מדויק בלשון הגמ' ,שמתחילה כשביקש הקב"ה מהם לפלוט את
הגופות טען הים "רבש"ע כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטל ממנו",
ו"כלום" לשון תמיהה הוא ,שהקשה הים היאך נדרש אני להחזיר את ה"מתנה"
לאחר שקיבלתיה ,אך בטענת הים שאין הוא רוצה להסתמך על סיסרא וחייליו
אמר "יש עבד שתובע את רבו" ונחסרה תיבת "כלום" לפי שאין זה קושיא אלא
קביעה ,וטען הים ,שכשם שמצינו שבנ"י תבעו מהקב"ה את גופות המצרים ,כך
יתכן שיתבעו את גופות חיל סיסרא.
הסרת חשש הים ע"י הרחקת הפגרים מבני ישראל
ועל כך השיב לו הקב"ה ,שהוא יביא את נחל קישון כ"ערב" – ואין הכוונה שהוא
יהווה "ביטחון" לים שיקבל את הבטחתו ,אלא שהחוב יפרע דרך נחל קישון ["ערב
קבלן" .מהרש"א] כלומר ,שאצל חיל סיסרא נחל קישון יתפוס את סיסרא וצבאו
קודם שיבואו לים ,ואח"כ ימסרם הקב"ה ללווה – לים ,ובכך מסיר הקב"ה את
חששו של הים שמא ירצו בני ישראל לראות את גופות החיילים ,לפי שהם
נמצאים רחוק מהם ,ואף אם הים יפלטם לא יוכלו לראותם .ובקצרה ,טענתו של
הים הייתה שמא אף אצל חיל סיסרא יצטרך למסור את הגופות מכח טענת בני
ישראל שרוצים לראות את הפגרים ,ועל כך השיב הקב"ה ,שיטביעם בנחל קישון
כך שבנ"י לא יוכלו לבקש בקשה זו לפי שיהיו הפגרים רחוקים מהם.
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נחשבה  /הרב יחיאל הלוי נוביק ,ראש כולל דעת
יוסף – אשדוד ,עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי
זצ"ל
לא ברחנו – כי אם נבחרנו
אמרו ַמה ֹזאת
ַי ְ
ַע ָב ָדיו ֶאל ָה ָעם ו ֹ
ֵה ֵפ ְך ְל ַבב ַס ְר ֹעה ו ֲ
ֻּגד ְל ֶמ ֶל ְך ַמ ְצ ַר ַים ַכי ָב ַרח ָה ָעם ַוי ָ
וַי ַ
ָע ַשינו ַכי ַש ַל ְחנו ֶאת ַי ְש ָר ֵאל ֵמ ָע ְב ֵדנו (יד ,ה)
במכילתא דרבי ישמעאל פרשת בשלח ,ויוגד למלך מצרים ,מי הגיד לו האקטורין
שלו ויש אומרים דורכיות היו לו ויש אומרים עמלק הגיד לו .ובבעל הטורים
בראשית פרשת ויצא פרק ל"א פ' כ"ב כי ברח .ב' במסורת .כי ברח יעקב .ויגד
למלך מצרים כי ברח העם (שמות יד ה) .איתא במדרש שעמלק הגיד ללבן על
בריחת יעקב וגם לפרעה על בריחת ישראל (מכילתא שמות יד ה) .כי ברח.
בגימטריא עמלק .עוד איתא בבעל הטורים דברים פרק כ"ו פ' א' ,כי תבוא .כתיב
לעיל מיניה (כה יט) תמחה את זכר עמלק וסמיך ליה והיה כי תבוא אל הארץ.
שנצטוו למחות זכר עמלק מיד בכניסתן לארץ (סנהדרין כ ב) ,ועל זה רצה לעכב
ביאתן לארץ ,שהוא הגיד למלך מצרים כי ברח העם (מכילתא שמות יד ה) ,וכן
הגיד ללבן כי ברח יעקב ,ועל כן סמיך לו פרשת בכורים שמזכיר בה ארמי אובד
אבי .וכן כתב בספר גימטריאות פרשת בשלח" ,ויוגד למלך מצרים כי ברח העם"
(שמות י"ד ה') ,כי ברח בגימטריא עמלק ,והוא הגיד לו.
והנה מבואר דעמלק רצה למנוע עם בני ישראל להגיע לארץ ישראל ומה היתה
טענתו ,כי ברח העם ,כלומר שיצאו מוקדם ממצרים ,והיה להם להשאר יותר ,וכפי
הנראה טענתם היתה כי ברח העם ,דברח בגימטריא ,רד"ו ,והיינו שהמה יצאו
ממצרים אחר ר"י שנים ויש להם להשאר ק"ץ שנים נוספים.
שוב ראיתי במדרש הובא ברבינו בחיי פרשת בשלח פרק י"ד פסוק ה' וז"ל ,ואמרו
במדרש ויוגד למלך מצרים הוגד לו נבואת בין הבתרים ,כי גר יהיה זרעך ארבע
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מאות שנה ,והם לא נשתעבדו אלא רד"ו כמנין ברח ,אז הוברר לו כי ברח העם.
ע"כ.
אמנם על פי האמת הקדוש ברוך הוא חישב את הק"ץ לעשות ,והלא מאהבתו
בחר בנו והוציאנו ממצרים מבית עבדים .לא ברחנו כי אם נבחרנו...
ועי' עוד ברבינו בחיי סוף פרשת בשלח על הפסוק כי יד על כס קה ,שאמרו על
זה ,שאין הכסא שלם ואין השם שלם עד שימחה זרעו של עמלק .וכתב לפרש בזה
הפסוק כי בחר השם בציון או"ה למושב לו ,היינו שכאשר יבחר השם בציון ,יהיה
השם שלם והכסא שלם ,ויושלמו האותיות החסרות ,האל"ף מהכסא ,והוא"ו ה"א
מהשם.
ומעתה יש להטעים הדברים כך .כי לעתיד לבא כאשר יעלו לציון מושיעים,
והיתה לד' המלוכה ,יתגלה לעיני כל חי ,כי בחר השם בציון ,ולא ברח העם ,ואזי
או"ה למושב לו במהרה בימינו אמן.
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ניצוצות חיזוק  /הרב נהוראי יוסף אוחנה ,רב
הישוב כפר הרי"ף ,וראש כולל שערי הלכה תל
ציון ,ומח"ס ש"ע המוסר ב"ח ,ועוד
דרך קצרה באמת
שבו ַמ ְצ ָר ְי ָמה (יג ,יז)
ֶסן ַי ָמ ֵחם ָה ָעם וגו' ְו ָ
פרשתינו מגלה לנו סוד גדול מסודות הנפש העמוקים ,אשר בשמירתו יוכל האדם
להמשיך ולהתקדם לכל אשר תשאף רוחו ,וללא מעצורים.
עם ישראל יוצאים סוף סוף ממצרים ,אחרי כל כך הרבה ציפייה ואמונה ובטחון,
ופתאום מגיעה זמן גאולתם ,בזמן שכולם ישנים ,בחצות הלילה ממש ,כשהכל
נראה חשוך ואין שום טיפת אור בעולם ,אז דוקא מגיעה גאולתם ,והם נשלחים מן
המיצר אל המרחב ,מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה.
אמנם דוקא בזמן גאולתם של ישראל ישנו מסר גדול המוחדר 'בין השורות' של
פרשתינו .ה' יתברך מוציאנו ממצרים להביאנו לארץ ישראל ,אשר בה נוכל לקיים
את המצוות בהידור ובקרבת ה' מירבית ,בבנין בית המקדש כפי שעוד מיוחל לנו.
אלא שהדרך שבה בוחר ה' לקחתנו אל הארץ היא "דרך המדבר ים סוף" ,דרך
ארוכה יותר ,עם הרבה יותר מכשולים ואתגרים ,על אף שיכל להביאנו ב'דרך
קיצור' שהיא דרך ארץ פלישתים.
נסעתי לאחרונה במונית מירושלים לבני ברק ,והתפלאתי מאוד במה שראו עיני.
נהג ,שאני מכירו זה עשור שנים ,וספרו לי עליו שהוא ותיק ובתחום למעלה מ30-
שנה .הנהג בודאי עשה את הנסיעה הזאת אין ספור פעמים בחייו ,מירושלים לבני
ברק ,יתכן וכמעט כל שבוע יש לו הזמנה כזו .והנה הנהג בודק במפה האלקטרונית
מהי הדרך המגיעה לבני ברק .שאלתי אותו ,מדוע? וכי שכחת את הדרך לבני
ברק?  -מה פתאום ,פשוט אני בודק איך מגיעים בצורה היותר מהירה לפי העומס
עכשיו בכבישים ,השיב.
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ואז הבנתי ,הנהג רוצה להגיע יותר מהר ליעד! ואילו בפרשתינו ה' יתברך מנחה
את עם ישראל בדרך הכי ארוכה שאפשר ,דרך המדבר ים סוף .ולא רק זה ,אלא
שהמדבר הינו אתגרי במיוחד,

הדרכים אינם מיושבות ,תנאי מזג האויר קשים

מאוד .ומדוע?
הסיבה לכך מבוארת בפסוק" :פן ינחם העם בראותם מלחמה  -ושבו מצריימה".
ה' יתברך לא רוצה שנשוב למצרים בראותינו את מלחמת העמלק והכנעני ,לכן
הוא לוקח אותנו בדרך היותר ארוכה ,אמנם היא היא הדרך היותר קצרה להגיע
לארץ ישראל.
פעמים רבות בחיינו היום יומיים ,מוצאים אנו לעצמינו איזה שהם 'קיצורי דרך'
להגיע ליעדים מסויימים אותם חושקים אנחנו זה מכבר .וכשמתחילים אנו לצעור
בדרך הקצרה שחשבנו שהיא קצרה ,מגלים אנו אט אט את טעותינו הגדולה ,כמה
הדרך ההיא הינה ארוכה ומפרכת.
מצוי מאוד הדבר כשרואים אנו איזה פקק תנועה בצומת מסויימת ,מיד חושבים
אנו את עצמינו ל"גאונים" ומקצרים דרך איזה סימטה צדדית ,אמנם לרוע מזלינו
תיכף אחרי הפניה לאותה הסימטה מבחינים כי איננו הגאונים היחידים ,וכשבאו
כולם לאותו רחוב הצדדי נהפך הוא לרחוב "ה"מרכזי והעמוס ,דרך קצרה שהיא
ארוכה.
אחרי פעמים רבות מכניס האדם היטב לשכלו כי לא כל דרך הנראית לנו כקצרה
באמת היא קצרה ,אלא יש דרכים רבות שהן קצרות ,אמנם הינם ארוכות למדאי.
כך צריך האדם להתנהג בעניני רוחניות ועבודת ה' ,לפעמים היצר הרע מגלה
ולוחש באוזנינו על דרכים קצרות ושונות בעבודת ה' ,במקום להיות 'מקפיד ונזהר'
אתה יכול להיות יותר 'קליל' ,זה בהרבה יותר מהר ...או אפילו כשיש לאדם רצון
לעשות איזו מצוה ,והנה מוצא הוא לה איזה 'קיצור דרך'  -לעשותה בפחות
מחשבה ,יותר ברפרוף ,בלי שום עמקות והתבוננות ,ומשלה הוא את עצמו כי
"יצאתי ידי חובת המצוה" .אולם איננו חושב כי דוקא בכך מאריך הוא את דרכו
להגיע אל האושר הרוחני האמיתי הטמון בכל מצוה .אושר עמוק זה מתגלה דוקא
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כשעושים את המצוה בישוב הדעת ,לא במרוצה ,לא במרדף ,אלא בהתבוננות ,אזי
תוכל להפיק מן המצוה "שמחה ועונג" אמיתיים ,הנוגעים ללב ,ומשאירים תמיד
טעם של עוד.
כמו כן השפעות טובות רבות טמונות בכל מצוה ומצוה ,אשר המקיים את המצוה
זוכה לקבלן ,והן משפיעות על הצלחתו של האדם בכל הסובב לחייו הגשמיים,
הצלחה בפרנסה ,בחינוך הילדים ,בשלום הבית ועוד .אמנם ,הדרך היחידה לקבל
השפעות אלו הוא בקיום המצוות בדרך הנכונה והמתאימה לקיימן ,בישוב הדעת
ובמתינות ,ואז מקבלים את ההשפעות הללו.
אנשים רבים המקיימים מצוות מתפלאים מידי פעם מדוע אינם זוכים לקבל את
השמחה המובטחת למקיימי המצוות .הרי אנחנו מקיימים ,עושים את הכל ,ועדין
איננו מרגישים שמחה פנימית עמוקה? אך התשובה לכך היא ,כי כל מצוה מכילה
תנאים ודרישות כלשהם לעשייתה ,כשעושים את המצוות בהתבוננות ,בעמקות,
בכונה ובשמחה ,כך גם מקבלים מן המצוה השפעה טובה של שמחה על כל
החיים ,ובכך כל מצוה נעשית כ"תמצית" חדשה של כח לחיינו הגשמיים
והרוחניים.
אילו נתבונן רבותי נבחין שישנם גם מצוות רבות שחייבים לקיימן דוקא במהירות
וזריזות ,ואילו נקיימן באיטיות נמנע מאותן ההשפעות הטובות לבוא על האדם.
לדוגמה ,המצוות שהיה הכהן הגדול צריך לעשות בבית המקדש היו צריכות דוקא
"זריזות" .וכן מצות הכנסת אורחים ומצות נתינת צדקה ,אילו יקיימם האדם
באיטיות  -יאבד את כל משמעות המצוה .זאת אומרת שישנם מצוות שצריכות
דוקא ללכת בדרך המהירה ,וישנם מצוות שצריכות להיות דוקא בדרך הקצרה ,אך
החכמה היא שלא לעשות את המצוות האיטיות בזריזות ,ולא את המצוות הזריזות
באיטיות ,לכל דבר יש את דרכו שלו ,שחלילה לא תהיה דרך קצרה שהיא ארוכה.
וזהו מה שנזכר בפרשתינו :כי ההליכה בדרך הקצרה יכולה להביא את האדם
לדרך היותר ארוכה ,והיא "ושבו מצרימה".
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נפש חפיצה  /הרב יהודה אנגלנדר ,מח"ס 'חזון
איש עם ביאורים והערות'
נוסח תפילת שחרית של שבת קודש
ש ַבת ֹק ֶדש לה'( .טז ,כג)
תון ַ
ש ָב ֹ
שר ַד ֶבר ה' ַ
אֶ
א ֵל ֶהם הוא ֲ
אמר ֲ
ַי ֶ
וֹ
ז"ל שבלי הלקט" :אומרים ישמח משה (בשחרית של שבת) שיש במדרש שנתעלה
משה בעיני פרעה ואמר לו פרעה למשה ,משה מה מתנה אתה מבקש ממני ,אמר
לו תן לי יום אחד בשבוע שינוחו בו בנ"י מעבדות ונתן לו ,ובחר משה בשביעי שלא
יעבדו בו כל ימות השבוע ועדיין שבת לא ניתנה ,וכשאסר להם הקב"ה מלאכה
בשבת אז ישמח משה רבינו על מה שעלה בחלקו השבת ,ע"כ אומרים ישמח משה
במתנת חלקו".
וטעם זה שכתב השבלי לקט בא לאפוקי משיטת רש"י ,שהנוסח הרגיל ופשוט
אצלנו בתפילה ,לא כך נהג בבית מדרשו של רש"י ,וכך כתב המנהיג (הל' שבת סי'
כא) בשם מגילת סתרים (לר"ת) בזה"ל" :רבינו שלמה ז"ל לא היה אומר ישמח
משה בשחרית דשבת והיה אומר אתה בחרתנו ,והיה מזכיר ואומר שבתות
למנוחהנז ,כי לא היה יודע מה לשבת  -ישמח משה .ורבינו יעקב (רבינו תם)
מנוחתו כבוד החזיר הדבר ליושנו ואמר כי טעם גדול לדבר לומר ישמח משה
בשחרית דשבת ,דאמרינז בפ"ק דשבת (י ע"ב) לדעת כי אני ה' מקדשכם ,אמר
הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל
לך והודיעם וכו' ולהכי תקנו ישמח משה באותה מתנה של שבת (ראב"ן)".
נמצא שכדי לתרץ תמיהת רש"י פי' ר"ת ש"מתנת חלקו" היינו שבת שהייתה
מתנה גנוזה בבית גנזיו של הקב"ה ,ולבעל השבלי לקט יש טעם למלים "ישמח
משה במתנת חלקו" ,שהיא הייתה חלקו עוד לפני שנצטווה עליה .ובטור (או"ח
סרפ"א) הביא את שני הטעמים .עוד יעויין באור זרוע בהלכות שבת סימן מ"ב
נז כלומר היה רש"י אומר "אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו וכו' ותתן לנו ה' אלוקנו באהבה
שבתות למנוחה וכו'" .ובספר חכמי צרפת הראשונים (עמ' קה') הביא מנהגו של ר"א הזקן מכת"י בתפלת היוצר
בשבת בעמידה שהיה רבינו אליהו הזקן ז"ל אומר אתה בחרתנו עד ותתן לנו ה' אלוקינו את יום השבת הגדול
והקדוש הזה למנוחה לכבוד ולתפארת.
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סעיף ט' שכתב דמטעם זה מזכירים ישמח משה במתנת חלקו להזכיר זכות מתן
תורה שהיה ביום זה (דלכו"ע בשבת ניתנה תורה) .עוד יעויין בשער הכוונות
(דרושי קבלת שבת דרוש א') שפי' באופ"א.
והסתפקתי כיצד התפלל רש"י ז"ל בשבת ר"ח ,האם הזכיר יעלה ויבוא ככל
תפילות שבת היינו קודם רצה ,או"ד שהתפלל כנוסח תפילת יו"ט ואמר יעלה
ויבוא לפני ברכה רביעית מקדש השבת.
דין המתפלל בשבת חוהמ"ע בשחרית – כנוסח תפילת יו"ט והזכיר שבת
בכנה"ג (שיירי ,או"ח סת"צ ס"ו) כתב" :שבת שחל להיות חוהמ"ע  -שכח לומר
בתפלת שחרית ישמח משה ואמר אתה בחרתנו והזכיר ג"כ של שבת א"צ לחזור
להתפלל ,מטה משה סימן תר"פ בשם שבלי הלקט" .אלא שבחקרי לב (או"ח סנ"ד
להלכ' שבת סרס"ח) נתקשה בזה מב' טעמים:
א.

מדין הפסק ,דפסק המחבר (או"ח סק"ח סע' יב') שאם הזכיר מאורע שאינו

בזמנו (וכגון אמר יעלה ויבוא כשאינו ר"ח) ,דכל שהתפלל תפילת רשות (היינו
תפילת תשלומין) לא חשיב הפסק ,ש"מ שבתפילת חובה חשיב הפסק וכאן הוא
הזכיר את המועד בזמן שא"צ ובתפילת חובהנח.
ב.

כיון שחז"ל תקנו לומר יעלה ויבוא בברכה החמשית מתוך השבע (לפני

ותחזינה עינינו) והוא שינה ואמר יעלה ויבוא בברכה הרביעית (לפני מקדש השבת
וישראל והזמנים) נחשב כמי ששינה ממטבע שתקנו חכמים ולא יצא יד"ח.
ולפ"ז יש לנו לדון שאם היה רש"י מזכיר יעלה ויבוא בשבת ר"ח קודם מקדש
השבת נמצא לפי הטעם הב' דהחקרי לב ,שלא יצא יד"ח לפי שיטת הראשונים
דפליגו עליה דרש"י וסברו שמתפלל ישמח משהנט .אמנם גבי הטעם הב' דהחקרי
לב יש לידע שדעת הגר"ח (כתבים ס"א) דיעלה ויבוא אינו חלק מסדר התפילה
אלא תוספת להזכרת המועד ,והמשנה בו לא חשיב משנה ממטבע שתקנו חכמים,
נח ובזה ישל"ע טובא ,דבשלמא התם הזכיר יעלה ויבוא ביום שאינו ר"ח וזה ודאי סברא מעלייתא דליחשב כהפסק,
אבל הכא איירינן בשבת חה"מ ורק חז"ל לא תקנו להזכיר המועד בשחרית של שבת אבל עדיין שפיר אפ"ל שכל
שהזכיר ש"ד ,שהוא רק הוסיף אבל לא אמר דבר טעות.
נט אבל לטעם הא' ל"ק כלל שהרי הזכיר רש"י את המאורע במקום הראוי בברכה רביעית.
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דהנה נחלקו תוס' ברכות (כו ע"ב ד"ה טעה) והרי"ף בשכח יעלה ויבוא במנחה של
יום ב' דר"ח ,שלדעת התוס' לא יתפלל תשלומין במעריב שהרי לא יזכיר גם אז
יעלה ויבוא ,ולדעת הרי"ף יחזור ויתפלל .וכתב הגר"ח שכל מחלוקתם אינה אלא
ביעלה ויבוא שאינו מסדר התפילהל אלא חובת הזכרה ,אבל בשכח ותן טל ומטר
במנחה של יום ו' לכו"ע יחזור ויתפלל בש"ק תשלומין שמששינה מסדר התפילה
לא חשיב שהתפלל כלל ושוב חייב להשלים בליל שבת.
ולכא' לפ"ז סרה גם התמיהה הב' דהחקרי לב על בעל הכנה"ג ,שלכא' כל מה
שחוזר הוא דוקא אם לא הזכיר כלל ,אבל אם הזכיר בברכה אחרת ולא ברצה,
כה"ג ש"ד ויצא יד"חס ,ודו"ק.

ס והנה כששכח יעלה ויבוא ועדיין לא עקר רגליו חוזר לרצה ולא אומרה במקומה ,וזה לא מפני דין הסדר שהרי
כמבואר יעלה ויבוא הוא חובת הזכרה ,אלא הוא מפני שג' ברכות אחרונות כחדא חשיבא (יעויין משנ"ב ס' תכ"ב
ס"א סק"ו).
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ענין בהלכה  /הרב ראובן אליאך ,מג"ש בביהמ"ד
ברית יצחק (מודיעין עילית)
כיסוי מיני מזונות בזמן הקידוש ,וכיסוי פת המסובים
ַגידו
יאי ָה ֵע ָדה ַוי ַ
ָבאו ָכל ְנ ַש ֵ
יום ַה ַח ַחי ָל ְקטו ֶל ֶחם ַמ ְש ֶנה ְש ֵני ָה ֹע ֶמר ָל ֶא ָחד ַוי ֹ
ַי ַהי ַב ֹ
וְ
שה( .טז ,כב)
ְל ֹמ ֶ
ג' טעמים לכיסוי הפת
מצינו בראשונים ג' טעמים לכיסוי הפת וז"ל התוס' [פסחים ק" ]:אנו רגילין לפרוס
מפה ולקדש והטעם מפורש בשאילתות כי היכי דתיתי סעודתא ביקרא דשבתא,
ויש מפרש זכר למן שלא היה יורד בשבתות וי"ט והיה טל מלמעלה ומלמטה והמן
בינתים" .והטור הביא [סימן רעא] בשם הירושלמי "שלא יראה הפת בושתו -
פירוש שהוא מוקדם בפסוק והיה ראוי להקדימו בברכה ומקדימין בברכת היין".
א"כ מצינו בטעם הכיסוי א .כי היכי דתיתי סעודתא ביקרא דשבתא .דהיינו כדי
שיראה שהפת באה לכבוד שבת וכאילו השלחן לא היה כאן עד עתה .ב .זכר למן
שהיה מכוסה מתחת ומעל בטל .ג .כדי שלא יראה הפת בושתו.
ובסמ"ג כתב את טעמו של השאלתות מטעם יקרא דשבתא ,ואילו על פריסת
המפות של הבוקר הביא את הטעם של זכר למן .מוכח דהטעם של יקרא דשבתא
לא שייך אלא בלילה .ומפורש הדבר במנהיג ,ובמרדכי [פסחים תוספות מער"פ].
נ"מ בין הטעמים
והנה יש לדון לפי הטעמים הנ"ל בב' נ"מ ,א .האם צריך לכסות גם את הפת של
אחרים או רק על מה שלפני המקדש שעומד לברך עליו ,ב .האם צריך לכסות גם
את מיני המזונות כגון בקידושא רבא[ .ובאחרונים הביאו כמה וכמה נ"מ בזה כגון:
האם סגי בכיסוי שקוף ,האם צריך לכסות בסעודה ג' ,ועוד].
הנה להטעם 'שלא יראה הפת בושתו' יש לחקור האם הוא מטעם שלא מקדשין
על הפת ,או מטעם שלא מברכין על הפת ,דהנה מלשון הטור דלעיל משמע שאין
מקדימים לברך על הפת [וכן משמע לשון החיי"א (שבת כלל ו' סעי' י"ג)] ,אולם
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מהט"ז משמע שאין מקדשין עליו ,וז"ל הט"ז [ס"ק י"ב] "..שאין מקדשין עליו אלא
על היין ולפ"ז אם מקדש על הפת א"צ לכסות עליו מפה" .וכן העתיק במ"ב .לפי
הצד שהוא מדין קדימה בברכות א"כ גם כאן שייך כיוון שמזוניות קודם להגפן,
אולם לפי הצד שכל העניין הוא מצד הקידוש א"כ כיוון שאין מקדשין על מזונות,
א"כ אין טעם זה וכ"כ באז נדברו ,אולם אי"ז פשוט כלל כיוון שפת הבאה בכיסנין
פת היא אלא שברכתה שונה א"כ אפשר לקדש עליו וכ"כ הפוסקים [הגהות יעב"ץ
לפסחים קי"ד ,קצות השולחן ספ"ט סק"ז ,אור לציון חלק ב פרק כ'].
ולפי הטעם דכדי שיראה שהפת באה לכבוד שבת  -מצינו דשייך רק בלילה ,וגם
אם מקדש ביום על מזונות ,יש לדון כיוון שאי"ז עיקר סעודתו במזונות ,אא"כ זו
סעודתו .ולטעם של זכר למן  -ג"כ י"ל דלחם הוא החשוב כמו ש'מן' היה עיקר
האכילה ,וכן רק על פת צריך לחם משנה [הגם שיש מחמירין גם בזה] .ושמא רק
בזה תיקנו ,וכ"ד הגרשז"א [הלי"ש שבת א' רעא' ס"ט]
אולם עדיין י"ל דאעפ"כ תיקנו רק על ברכת המוציא שהוא תדיר והלחם הוא
עיקר בסעודות ,דהא לא מצינו בחול שתיקנו לכסות באופנים שמקדים לברך
מחמת ספקות וכדו' .וכ"כ למעשה הפוס' שצריך שיכסה מיני מזונות אם אוכל
מהם לאחר הקידוש [חיי"א (שבת כלל ו' סעי' י"ג) ,קיצור שו"ע (סי' נ"ה סעי' ה')
לבושי מרדכי (ח"א סי' מ"ו) באר משה (ח"ו סי' ס"ג) ,ששכ"ה (פרק מ"ז סעי' כ"ה),
רבבות אפרים (ח"א ,ר')] .והאשל אברהם הסתפק שמא אין צריך לכסות (סי'
קפב')].
לסיכום :רוב הפוסקים נקטו שצריך לכסות את המיני מזונות ,ויש שכתבו
שבמקום דוחק  -לכתחילה יש להקל [אז נדברו (ח"ב סי' ח')] ,ואם אינו אוכל מהם
בסעודת שחרית רק מונחים שם סתם על השלחן אז א"צ לכסות [הגרשז"א,
בשש"כ שם].
כיסוי הפת של שאר המסובים
וכן יש לדון בכיסוי פת שאינו לפני המקדש ,ואינו מברך עליו ,אלא הוא לפני
המסובים ,והם שומעים הקידוש ממנו ,כגון בישיבה שכל הבחורים אוכלין בחדר
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גדול אחד ,ועל כל שולחן איכא לחם משנה ,אבל יין לקידוש נותנין רק על שולחן
אחד אשר שם מקדש בחור אחד ,ומוציא כל הבחורים שבחדר ,אם צריך לכסות
בשעת הקידוש את החלות שעל כל השולחנות או שרק החלות שעל שולחן
המקדש צריך לכסות.
הנה לטעם 'זכר למן'  -דאם יוצאים בברכה של אחר ולא בלחם זה ,כתב
הגרשז"א [שם] שזהו רק בלחם משנה .אולם אף אם אח"כ מברך על לחם זה נראה
דסגי לעשות 'זכר' רק בשל בעל הבית.
ולטעם השאילתות דתיתי סעודתא ליקרא דשבתא  -י"ל שצריך לכסות דהא
ליקרא דשבתא הוא לגלות את הלחם רק כשרשאין וצריכין לבצוע המוציא לאכול.
דהא אף האוכלין על שולחנות האחרים לא הותרו לאכול עד אחר שיצאו
בהקידוש ששמעו מהמקדש על היין ,אף שהיה הקידוש על שולחן אחר .אולם
כמש"נ לעיל זהו רק בערב ולא בבוקר.
ולטעם הירושלמי שלא יראה הפת בושתו  -כיוון שהם לא עשו קידוש ,אלא יצאו
ממי שקידש על שלחן אחר ,לא ניכר כל כך על שאר השולחנות מאיזה קידוש
יצאו ,אם מקידוש שעל היין או על הפת[ .אבל מסתבר דגם זה נחשב היכר דאין
הם מקדשין על הפת ,דאם לא מחמת שרוצים לקדש דווקא על היין ,היו מקדשין
על כל שולחן ושולחן על הפת בפני עצמן] .ובשש"כ [שם] כתב בשם הגרשז"א,
דמי שאינו חושב לטעום מהיין של המקדש ,אינו חייב לכסות את שלו ,מטעם שלא
יראה הפת בושתו ,דזה שייך רק למברך ולשותים[ .והעיר לי ידידי הרב י .בלאס
שליט"א דבמסובים שאוכלים מזונות חמיר טפי ,דשפיר ניכר שמקדים שהרי כל
אחד ואחד מברך בפ"ע על המזונות ,משא"כ בהמוציא נוכל לומר דאע"פ דשומע
כעונה מ"מ פחות ניכר ,כיוון דהמקדש הוא המברך על הפת].
אלא דבלקט יושר [ח"א עמ'  50מהנהגות התרוה"ד] כתב וז"ל "והבחורים אין
להם מפה על לחם שלהם ,וכן לחתונות אין צריך מפות לפרוש על כל הלחם רק
לפני מי שעשה קידוש .מצאתי בא"ח וז"ל ,ובירושלמי קאמר שלא יראה הפת
בושתו עכ"ל .ומסתמא מי שלא מברך אינו עושה בושת לפת" עכ"ל .מוכח ממנו
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דאפילו יוצאים ידי חובת קידוש מהמקדש מכל מקום אין צורך לשאר מסובים
לכסות דמי שאינו מברך אינו עושה בושת לפת .ונראה דס"ל מטעם הב' .ולמעשה
הביא בשו"ת רבבות אפרים [ח"א סימן ר'] בשם כמה פוסקים דדעתם דצריך
לכסות את כל הפת ,וכ"כ בחוט שני [ח"ד עמ' ק"ד] וכ"כ בשש"כ.
לסיכום :נחלקו הפוס' האם צריך לכסות פת של שאר המסובים ,ובקידוש בבוקר
אם אינו טועם מהיין טפי יש להקל בזה ,ובכל אופן אם כל אחד מהם מקדש
לעצמו ,אין האחרים חייבים לכסות את הלחם שלפניהם בשעה שהוא מקדש
[שש"כ].
וכן י"ל שזהו דין על כ"א בפני עצמו שפת שלו לא יהיה מגולה ,ואם א' נוהג
כהמתירין אי"ז מגרע בדינו של המקדש ,וזהו לכל הטעמים דכלחם אחר דמי
[וכהגרשז"א הנ"ל] ,שהרי אין הוא מעדיף לחם השני מיין כיוון שאינו שלו ,
וסעודתו ניכרת שבאה לכבוד שבת ,וזכר למן סגי בשל עצמו.
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פולמוס  /הרב יצחק אברהם ,כולל 'תורת ה' חפצו'
(בית שמש)
רכישת 'אנטי-וירוס' מטכנאי שפרץ את התוכנה
יך (טו ,כו)
ש ְמ ַתי ְב ַמ ְצ ַר ַים ֹלֽא ָא ַשים ָע ֶל ָ
שר ַ
אֶ
ֽח ָלה ֲ
ֽם ֲ
ָכל ַה ַ
נתעוררתי לברר שאלה הלכתית הנוגעת מאוד למעשה ,במה שמצוי אצל טכנאי
המחשבים ,אשר מפרסמים מפעם לפעם ,על אפשרות לרכוש תוכנות של "אנטי-
וירוס" מחברות גדולות ומפורסמות .וזאת במחירים נוחים וזולים ,ובתשלום 'חד-
פעמי' .וכל בר-דעת מבין ,כי הטכנאים הללו פשוט 'פרצו' את תוכנת ה'אנטי-
וירוס' הנ"ל ,ושעל כן ביכולתם למוכרו במחירים מוזלים .ונסתפקתי האם ניתן
לרכוש מהם את התוכנות ,או שמא יש לחוש לאיסור גזל.
והנה עוררתי את השאלה הזו ,קמיה דהעורך רב הפעלים הגרי"א קלאר שליט"א
וגילה לי טפח במילותיו הספורות ,על כמה כיווני חשיבה הידועים בנושא זה ,אשר
אכן מן הראוי להתבונן וליתן עליהם את הדעת .ואתחיל בס"ד לדון בדבריו
היקרים ,ואסיים בנקודה נוספת וחדשה ,אשר יודעי דבר עוררוני אליה ,ואשא
תפילה להשי"ת שיעמידני על האמת בפרט בדבר הנוגע להלכה.
*
ענף א' – גזל העכו"ם
ראשית כל נראה לפתוח את הדיון ,באופן המצוי והרגיל ,שממצאי התוכנות,
הינם גוים מחו"ל ,אשר משווקים את מוצריהם בכל העולם .והנה מצינו בש"ס
דישנה הקלה בנושא זה של גזלת ממון העכו"ם .עי' בגמ' ב"ק (קיג ):-.אשר מקשה
סתירה בדברי ר"ע ,דמצד אחד מצינו שאמר ,דאין באין על העכו"ם בעקיפין
[בערמה] ,מפני קידוש ה' .ודייקינן ,דכאשר אין קידוש ה' ,מותר לגזול את העכו"ם.
והרי מאידך מצינו לר"ע שדרש" ,מנין לגזל כנעני שהוא אסור .ת"ל ,אחרי נמכר
גאולה תהיה לו ,שלא ימשכנו ויצא .יכול יגלום עליו .ת"ל ,וחשב עם קונהו .ידקדק
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עם קונהו" .הרי מבואר דאסור לגזול את העכו"ם בכל גוונא .ומתרץ ע"כ רבא (קיג):
"לא קשיא ,כאן בגזילו ,וכאן בהפקעת הלוואתו".
ויעויין בחי' הר"ן (סנהדרין נז ).שכתב דמה שנקטינן לאסור גזל העכו"ם אינו אלא
מדרבנן ,מפני חלול השם .ומוסיף שם" ,ומשמע לי מסתמא ,דהכי הלכה .דגזל
הכותי מותר מדאורייתא וכדאמרין בעלמא ובפ' שור שנגח ד' וה' ,עמד וימודד
ארץ ,ראה ויתר גוים ,ראה ז' מצות שנצטוו בני נח ,ולא קיימם ,עמד והתיר
ממונם".
ולכאו' לפי דברי הר"ן יצא ,דכל היכא שגוזל את העכו"ם ,באופן שאין בו חשש
של חילול ה' ,הרי שאין לאסור את גזילתו .דמדאורייתא שרי לגזולו .ומה שאסרו
רבנן ,אינו אלא מחשש חילול ה' ,וכשאין את החשש אין איסור .ומעתה ,בנ"ד דאין
כל אפשרות לאכוף ולמנוע ,את מציאות הפריצות והעתקות של התוכנות
למיניהם .ואין אפשרות להיתפש על הדבר ,א"כ לכאו' היה נראה להתיר.
אולם מאחר ולא מצינו היתר בסוגית הגמ' בב"ק (הנ"ל) לגזול את העכו"ם ,מלבד
האופן של "הפקעת הלואתו" ,וכן הוא ברמ"א (חו"מ סי' שמ"ח סעי' ב') .נראה
ללמוד מכך ,כי פשוט וברור ,שאין לך בו אלא חידושו .וכל ההיתר של גזילת
העכו"ם להלכה ,אינה אלא באופן שהממון מגיע ליד הישראל בהיתר ,ורק
שמשאירו אצלו שלא כדין .אולם ליטול מעיקרא שלא כדין ,ממון ששייך להעכו"ם,
הדבר אסור .אפילו במקום שאין בו חשש ,לחילול ה'.
וכנראה הביאור בזה ,דאם כי נכון שנתבאר בר"ן דהאיסור אינו אלא מדרבנן
ומשום חילול ה' .אולם חז"ל עשו סייג לתקנתם ,וידעו ברוחב דעתם ,דאם יאפשרו
באופן גורף ,ליטול את ממון העכו"ם ,הרי שסוף הגנב לתליה ,ועלול היהודי
להיתפס בגניבתו ובגזילתו ,ויצא מזה ח"ו חילול ה' .לכן הורו חז"ל לאסור את
הגזילה מכל וכל .ורק באופן מסויים ומוגדר ,כ"הפקעת הלואתו" ,דהממון לא נלקח
שלא כדין ,ובזה החילול ה' גם לא יהיה כ"כ חמור ,הרי שבזה השאירו חז"ל את
דינו כדין התורה ,ורק אסרוהו במקום שיש לחוש לחילול ה' ,אבל בלא"ה שרי.
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זאת ועוד ,דהנה מה שנקט הר"ן לדבר פשוט ,דאיסור גזל העכו"ם אינו אלא
משום חילול ה' .הנה מצינו בשו"ת חכם צבי (סי' כ"ו) שיצא לפרש בדברי הרמב"ם,
דיש בזה גם איסור בעצם" ,שנצטוינו ,שלא לעשות מעשים מכוערים" ,ע"ש
שהאריך בזה .וע"ע במה שביאר לפ"ז בשו"ת שואל ומשיב (מהדו"ה סי' פ"ה) .ולפי
דבריו פשיטא דיש לאסור ליטול מעיקרא בגזילה ,דרק נטילה בצורת שוא"ת
כ"הפקעת הלואתו" התירו ,ולא פעולת עבירת גזילה בקו"ע .ושעל כן נראה לאסור
את רכישת תוכנת ה'אנטי-וירוס' ,מטכנאי אשר פרץ את התוכנה וגזלה .שזהו
'פעולת' גזילה בקו"ע ,ולא הותר גם כאשר הבעלים הם עכו"ם.
*
ענף ב' – בעלות על דבר ש"אין בו ממש"
עוד נקודה חשובה ציין לי ,ממה שיל"ד דמאחר ותוכנות אלו ,הם רק ענין של
חכמה ,והוי דבר שאין בו ממש ,וא"כ יתכן ואין בעלות על דבר כזה ,ולא שייך
לאסור בזה איסור גזילה .והנה ידוע ומפורסם שאכן קיימת שיטה כזו בפוסקים .אך
אין מכוונתי להיכנס כעת ,לתוך כל הטענות והסברות של האחרונים ,אשר דיברו
וצידדו בזה לכאן ולכאן[ ,כפי שעורכי רשימות ,ומחברי ספרים ,כבר עמדו וסידרו
את השיטות שקיימות בזה] ,ורק אביא כאן ,את הנקודה שכמדומה היא האבן
הפינה ליסוד סברא זו ,וכן אסיים במה שלענ"ד נראה להשיב על זה .אך כמובן מי
שברצונו להעמיק בזה יותר ,יעיין במקורות האחרונים שעסקו בזה.
הנה ראיתי חידוש גדול בשו"ת מחנה חיים (ח"ב חו"מ סי' מ"ט) אשר הורה ,דמי
שכותב חידושי תורה של אחר בשם עצמו ,עובר באיסור גזל .ומקורו ,מהגמ'
בסנהדרין (נט ,).דגוי שלמד תורה חייב מיתה .ודבר זה נמנה ,בתוך איסור גזל,
שנצטוו עליה בז' מצות ב"נ ,ע"ש.
ובשו"ת מהר"ם שיק (יו"ד סי' קנ"ו) האריך להשיג על דבריו ,והוכיח ממה שמצינו
בגמ' פסחים (כה ,).קול ומראה וריח ,אין בו משום מעילה .וכן ממה דקיי"ל בשו"ע
(סי' תקפ"ו סעי' ב') וברמב"ם (הל' שופר פ"א ה"ג) ,דהגוזל שופר ותקע בו יצא .וכן
בשו"ע (סי' תרצ"א סעי' י"א) דאם קרא במגילה גזולה יצא .דמבואר מכל זה ,דאין
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גזל בקול ,משום דהוי דבר שאין בו ממש ,וה"ה לענין חידושי תורה ושאר חכמות,
דאין בהם ממשות ואין עוברים עליהם באיסור גזל .וכתב לדחות את ההוכחה
מסנהדרין (נט ,).דיתכן ו'גזל' דהתם אינו במובן של איסור גזילה ,ואינו אלא לשון
מושאל על השתמשות בדבר שאינו שייך לו .ועוד כתב ,דיש בזה פלוגתא
בירושלמי האם יש איסור גזל בקול ,ולהלכה הרי קיי"ל כהנ"ל דאין איסור גזל.
ושעל כן מסיק דלא כהמחנה חיים .עכת"ד.
ואני כשלעצמי ,אם כי בודאי ,אצ"ל שאיני ראוי וכדאי לחלוק על גדולי עולם
כדכוותיהו .אך כמדומה שכבר עוררו האחרונים על כך ,מדברי הריטב"א (קידושין
ח ).שכתב" ,מיהו ,אם התנה בשכר הרופא הרבה .חייב ליתן .שחכמתו מכר לו,
ואין לה דמים .וכן כתב אדונינו הרמב"ן ז"ל ,וכן שמעתי מפי מורי נר"ו" .וכן נפסק
להלכה בשו"ע (יו"ד סי' של"ו סעי' ג') – .הרי לן מקור נאמן ,אשר ניתן ללמוד ממנו,
כי גם בדבר שאין בו ממש ,כ'חכמת' הרפואה ,מ"מ מתייחסים לזה כאל דבר בר-
שוויות ממונית ,ואף יותר מזה ,עד שאין בו גדרי דיני אונאה" ,דאין לה דמים"סא.
ושעל כן ,בכדי שלא יראו הסוגיות כסותרות ,נראה לומר ,דכמו שבחפצים
גשמים ,הנה מי שעובר ליד חנות מרהיבה ביופיה ,המלאה בכלי כסף וכלי זהב
לרוב ,ונעמד בכדי לצפות ולהינות מיופיה של החנות .הרי שפשוט וברור לכל ,דאין
למוכר לתבוע ממנו תשלום ממוני על ההנאה הזו .שהרי אין כאן השתמשות ב'גוף'
המוצרים ,אלא רק הנאה ה'יוצאת' מן החפצים המרהיבים ,ועל דבר כזה אין
משלמים כסף.
וה"ה נראה גם בשימוש בהמצאות 'רוחניים' ,דאם כי נכון שמצינו שההנאה
משמיעת תקיעת שופר ,או מגילה ,אע"פ ש'חכמה' היאסב ,מ"מ אינה מוגדרת
כהנאה ממונית .זאת משום שאין השומע נוטל ומשתמש ב'גוף' החכמה ,אלא רק
נהנה ממה 'שיוצא' ע"י חכמת התוקע ,ששומע את קול השופר – .אך לא כן ,כאשר
מדובר בחולה שמבקש תרופה למחלתו ,ובא הרופא ומכין לו מרשם לתרופה .הנה
סא ואגב ,עי' בחכמה ומוסר (ח"ב סי' שט"ז ד"ה והנה) אשר מבאר ענין זה ,דגדולה מעלת החכמה ממעלת העושר,
שע"י החכמה ,יכול להנות לאחרים בלי גבול וקצבה ,יעו"ש.
סב וכדאיתא בר"ה (כט" ,):כל מלאכת עבדה לא תעשו ,יצתה 'תקיעת שופר' ,ורדיית הפת ,שהיא 'חכמה' ,ואינה
מלאכה".
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בכה"ג החולה נהנה מ'גוף' החכמה ,שהרי כל 'חכמת' הרפואה ,נועדה לצורך דבר
זה ,לדעת כיצד להכין את התרופות המתאימות למחלה .ושעל כן הרי זה כמי
שנוטל את כלי הכסף מהחנות ,שבודאי מחוייב לשלם למוכר את דמיהם.
ואם כנים הדברים ,הרי שנראה לומר ,דה"ה בהעתקת תוכנות וכיו"ב ,אם כי אין
כאן נטילה ממשית של מוצר גשמי .אך מ"מ יש כאן נטילה של 'גוף' ההמצאה
ה'רוחנית' ,שהרי כל מטרת והיעוד של תוכנת ה'אנטי-וירוס' ,שהלקוחות יכניסו
את התוכנה לתוך המחשב האישי שלהם ,ובכך יסלקו מעליהם פגיעות חיצוניות
של וירוסים .ושעל כן מי שנוטל מוצר כזה ומכניסו לתוך מחשבו ,ואינו משלם
לממציא ,הרי שנראה דעובר באיסור גזל .כחולה שאינו משלם על מרשם הרפואה
שנתן לו הרופא.
*
ענף ג' – זוטו של ים
אלא דאכתי יש לדון בזה ,ממה שיצאו כמה מגדולי דורינוסג ,והורו היתר בענין
העתקת תוכנות ,אשר ניתן לאל נקל להשיגם ,ע"י הורדתם מאתרי האינטרנט.
וזאת משום די"ל ,דדבר זה נידון כ"זוטו של ים" ,דאין ביד הבעלים לאכוף את
פרצת הפורצים .ומבואר בגמ' ב"מ (כא ,):דב"זוטו של ים ובשלוליתו של נהר וכו',
אע"ג דאית ביה סימן ,רחמנא שרייה" .ודין זה שריר וקיים ,גם כאשר הבעלים
עומד וצווח ,וכמבואר ברא"ש (ב"מ פ"ב סי' ב' וסי' ו') וכן נפסק בשו"ע (חו"מ סי'
רנ"ט סעי' ז') – .ולפ"ז לכא' ה"ה בנ"ד ,ברכישת תוכנות מ'טכנאי-מחשבים' ,אשר
מקצועו לפרוץ תוכנות ,ולמוכרם בזול .הרי שיש להשוותו ל"זוטו של ים".
אולם יש לעורר בזה כמה הערות:

סג כן מטו משמיה דהגרש"ז אויערבאך זצ"ל [עי' בשערי משפט (עמ' קצ"ו הערה כ"ט) ,ובישא ברכה (עמ' קס"ה סי'
א')] ,וכן בשם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל [עי' ישא ברכה (שם)] ,וכן הובא בשם הגר"נ קרליץ שליט"א [עי' עמק
המשפט (על זכויות יוצרים)] .וכיו"ב כתב בשו"ת יוסף לקח (סי' ע' אות ט') ,שכל המפורסם באינטרנט יש לו דין
אבידה במקום שרוב העוברים נוכרים ,עי' חו"מ סי' רנ"ט סעי' ב' ,ובודאי מתייאש .ובעל התוכנה אין לו דין ,חוץ
מהמפרסם שגזלו.
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א] "מסייע" ביד הטכנאי הגנב
הנה בנ"ד עסקינן ברכישת תוכנה אשר לא ניתן ביד כל אדם להורידה אליו .אלא
זקוק הוא לשרותיו של ה'טכנאי' הפורץ ,אשר השיג את התוכנה ,ומשווקה לאותם
שמשלמים לו עבורה .ואם כי אמנם מאחר וטכנאים כאלה קיימים לרוב ,ואין קושי
גדול להשיגם ,מ"מ נראה דדבר זה גרע טפי מנידון הפוסקים הנ"ל אשר צידדו
להתיר בהורדות מהאינטרנט.
וטעמי בזה ,הוא ע"פ מה שעוררני הרה"ג רי"א קלאר ,דהנה מצינו בשו"ע (חו"מ
סי' שנ"ו סעי' א') וז"ל" ,אסור לקנות מהגנב ,החפץ שגנב ,ועון גדול הוא .שהרי
מחזיק ידי עוברי עבירה ,וגורם לו לגנוב גנבות אחרות .שאם לא ימצא לוקח ,אינו
גונב" .וכיו"ב נפסק לענין גזלן (בסי' שס"ט סעי' א') ע"ש – .ואם כי ברור שאין בנ"ד
משום לפנ"ע ,שהרי אינו תרי עברי דנהרא (עי' ע"ז ו ,):דאם הוא לא יקנה ,ישנם
עוד רבים אחרים ,אשר אינם צייתי דינא ,והם יקנו בכל מקרה ,את התוכנה
הגנובה .אולם בודאי שככל שמתרבה הביקוש ,הרי שהטכנאי יותר נמרץ להגיש
עוד הצע .ושעל כן יל"ד דאולי עובר בזה לכה"פ ,משום "מסייע לדבר עוברי
עבירה" .וכפי שנקטו בתוס' (שבת ג .ד"ה בבא) דיש בזה איסור דרבנן .וכן הובא
ברמ"א (יו"ד סי' קנ"א סעי' א') דבעל נפש יחמיר על עצמו.
ב] "דינא דמלכותא דינא"
עוד יל"ד בזה ,דהנה מובא ברמ"א (חו"מ סי' רנ"ט סעי' ז') על פסק השו"ע הנ"ל,
דזוש"י הרי אלו שלו ,וז"ל" ,ואע"ג דמדינא אין חייבין להחזיר באבידות אלו ,אם
גזר המלך או ב"ד חייב להחזיר ,מכח דינא דמלכותא או הפקר ב"ד הפקר" ,עכ"ל.
ולאור דברים אלו ,לכאו' יש לאסור העתקת תוכנות ,משום שישנו חוק בין-
לאומי ,אשר עומד על הגנת זכויות היוצרים .וכאשר יש חוק כזה ,הרי שצריך
להישמע אליו ,גם כאשר החפץ נמצא במצב של "זוטו של ים" .וכן הורו מגדולי
האחרונים לאסור העתקת ספרים וחידו"ת מצד איסור זה ,של דינא דמלכותא ,עי'
שו"ת בית יצחק (יו"ד ח"ב סי' ע"ה אות ה') ,שו"ת התעוררות תשובה (ח"א סי'
רל"ב) ,וע"ע בשו"ת יבי"א (ח"ז חו"מ סי' ט').
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אולם אי משום הא ,נראה שבנ"ד יש מקום להקל:
א) דיל"ע האם החוק אוסר העתקה גם למטרה אישית ,או שמא האיסור רק על
העתקה לצורך מסחר [כפי שעושה הטכנאי] .וראיתי לפני זמן מה בספר ויאמר
שמואל (גנוט ,סי' ס"ג עמ' ש"א) אשר הביא שם סקירה משפטית מאת העו"ד מר
חיים הלפרין שיחי' ,וכמדומה שכתב שע"פ החוק אין איסור בהעתקה אישית,
ולפ"ז אין ללקוח כל איסור[ .ומצד מסייע ,לכאו' יש להקל ,משום דאינו אלא איסור
דרבנן ויל"ע].
ב) ועוד נראה לומר ,דמה שצריך להישמע ל"דינא דמלכותא" ,זה דוקא בחוק
אשר נתקבל אצל בני המדינה .אולם בחוקים אשר המציאות מוכיחה ,שאין אדם
אשר ישים על לבו ,לציית לדבר החוק .נראה דאין בזה כל חיובסד .ושעל כן בנ"ד
דהעתקה של תוכנות היא תופעה נפוצה למדי ,ואין כל דרך לחוק לאכוף מציאות
שכזו ,הרי שאין לחוש לדין המלכות.
ג] יש מגדולי הפוסקים שחלקו בזה ,שאין כאן היתר של "זוטו של ים"
אולם מאחר וההיתר הנ"ל ,להעתיק תוכנות משום "זוטו של ים" לא נתקבל בקרב
כל הפוסקים .ומטו משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל ועוד פוסקים ,שלא הסכימו כלל
ועיקר להוראת היתר זו .ושעל כן לכאו' נכנסים אנו בזה ,לספק איסורא של גזל,
ומנין להקל בזה.
ומה עוד ,דאם כי ברור ,שאין בקוצר דעתי ,להכריע בין ההרים הרמים .אולם
תורה היא וללמוד אני צריך .ולא זכיתי להבין ,כיצד ניתן לקבוע כאן גדרי "זוטו של
ים" .ונראה דישנו חילוק מהותי בין הדברים.
ב"זוטו של ים" עסוקים אנו בחפץ 'מסויים' ,אשר כבר 'נעשה' בו מעשה של
איבוד ,והיינו שהבעלים איבדה באופן מוחלט וסופי .ובזה חידשה התורה ,כי

סד וסמך לזה ממה שמצינו בש"ך (חו"מ סי' ע"ג סקל"ט ד"ה וכ"ז) דבדבר שמנוגד לדיני התורה ,אין צריך לשמוע
ל"דינא דמלכותא" .ומצינו בכמה מקומות ,כי ל'מציאות' יש התייחסות אלימה יותר ,אפילו מן ה'הלכה' .כהא
דשבועות (כב" ,):עפר לאו בר אכילה הוא כלל ,נבילה בת אכילה ,ואריא הוא דרביע עילווה" .ושעל כן יל"ד
דכשדינא דמלכותא נוגד את ה'מציאות' ,הרי שאין לו תוקף לחייב.
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האבידה שייכת למוצאה .משום שבעלותו של המאבד ,הוסרה לגמרי מאותו
ה'חפץ'.
אך לא כן בנידון זה ,של העתקת תוכנות .דאין מדובר כלל בחפץ מסויים
ואינדיבידואלי ,אשר נאבד מהבעלים [-הממציא של התוכנה] .אלא המדובר בחפץ
אשר עומד עדיין ברשותו ובבעלותו של הממציא .אלא רק ,שקיימת אפשרות
לפרוץ את התוכנה ,ו'לשכפלה' בזול לכל מבקש .הנה בהעתקת התוכנה ,אין
מדובר בזכיה בחפץ ש'כבר' אבד ,אלא המדובר במעשה אבידה 'מחודש' ,אשר
נעשה פעם אחר פעם במו ידיהם של הקונים ,אשר במקום לרכוש את התוכנה מיד
הממציא ,הולכים אל הטכנאי וקונים אותה בזול.
ושעל כן ,אי בדידי הוה תליא ,הרי שההגדרה בנ"ד אינה דומה כלל ל"זוטו של
ים" .אלא הדבר דומה ל"מעשה גניבה" בהתגלמותה! דהרי כאשר אין ביקוש,
ממילא אין גם הצע .וכל קונה נוסף מהווה כאן עוד פסיפס באותו מעשה גניבה.
[והדבר דומה לנוטל את ממון חבירו וזורקו לנהר ,האם יאמר מאן דהו ,דיש לפטור
את הזורק ,משום שלא הזיקו כלל ,שהרי החפץ נפל לנהר ,וקיי"ל דב"זוטו של ים"
פקע הבעלות ...ופשוט וברור שהזורק חייב לשלם (מבלי להביא על כך משניות
מפורשות) ,משום שהוא במו ידיו פעל את פעולת האבידה .וה"ה כאן ,כל קונה
נוסף פועל במו ידיו עוד מעשה גניבה].
*
ענף ד' – ממציאי ה'אנטי -וירוס' מייצרים בעצמם 'וירוסים'
אולם עוררוני ,להערה גדולה וחדשה בענין זה .שיש לדון באופן נקודתי ,בנושא
זה של תוכנות ה"אנטי-וירוס" .דהנה מאז ומתמיד ,עסוקים וטרודים בעלי המסחר,
בעצות ובמחשבות ,כיצד ניתן לגרום ללקוחות ,לקנות את המוצר אשר בו הם
סוחרים .יש הבוחרים לפרסם את שמם ,ע"י שמעניקים מתנות לקהל לקוחותיהם,
[כהא דב"מ (ס" ,).רבי יהודה אומר ,לא יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקות ,מפני
שהוא מרגילן לבא אצלו .וחכמים מתירין"] .ויש שסוחרים בצורת רוכלין המחזרים
בעיירות ,אשר מחתתים רגליהם לבתיהם של הלקוחות ,וכך מצליחים למכור
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מרכולתם .ויש שמפרסמים את עצמם ,ע"י פרסומות חוזרות ונשנות ,ובכך
מחדירים לתת מודע של האנשים ,על קיומם .וכן כהנה וכהנה על זה הדרך.
אולם למייצרי ה'אנטי-וירוס' ,ישנה שיטה פשוטה ונוחה ,לגרור אחריהם ,קהל רב
של לקוחות ,לסור לפתחם ולרכוש מהם את תוכנותיהם .וזאת עי"כ ,שהם במו
ידיהם מייצרים כמה 'וירוסים' לא כ"כ נחמדים ,ומפזרים אותם ברחבי העולם .וכך
נתקלים אנשים תמימי דרך ,באותם וירוסים מזיקים .ובלית ברירה ,נאלצים לגשת
אל "פתרונותיהם" של אותה חברת 'אנטי-וירוס' .בו זמנית ,שבעלי אותה חברה,
ייצרו במו ידיהם את ה'וירוס' ,שבו נתקל הלקוח .ושעל כן יכולים הם גם לסדר
"פתרון" ,כיצד לתקנו[ .ושמם האמיתי הוא" :חברת אנטי אנטי וירוס".]...
ואם השמועה הזו אמתית וכנה ,הרי שנראה מסברא פשוטה ,להתיר את העתקת
תוכנות ה'אנטי-וירוס' .שהרי הדבר דומה לשודד דרכים ,אשר עומד ומלסטם את
הבריות .ובפיו הצעה מפתה ,כי מי שאינו מעוניין להישדד על ידו ,עליו לשלם לו
סך קצוב לכל חודש ,ובכך יקבל פתקית אשר יהיה כתוב וחתום בה ,כי אין לשדוד
את האדם הנ"ל אשר משלם סך חודשי ...האם יעלה על הדעת לאסור להעתיק
ולשכפל פתקיות 'מזוייפות' ,מפני שגוזל בכך ,את אותו ליסטים?! הרי זו אינה
גזילה ,אלא זוהי פעולת הצלת עשוק מיד עושקו!
אלא דאכתי יש לעיין ,דגם אם יבורר הדבר ,שחברת ה'אנטי-וירוס' מחדירים
וממצאים בעצמם וירוסים חדשים .אך עדיין מנין דמותר ליטול מהם את 'ממונם',
והיינו את המצאת תוכנת ה'אנטי-וירוס' אשר שוה ממון [כדלעיל בענף ב'] .ומה
עוד דברור דגם בלעדיהם ,קיימים וירוסים אחרים ורבים ,המתגלגלים ברחבי
העולם .ואשר נוצרים ע"י אנשי דלא מעלי ,שלסיבת השעמום שמביא לידי חטא,
מייצרים 'וירוסים' לשם תענוג וכו' .וע"י תוכנת ה'אנטי-וירוס' ,הרי שמקבל פתרון
גם על וירוסים אלו .ונמצא שבסופו של דבר לא רק פעול להצלת עצמו ,אלא גם
מרויח ונהנה מזה לדברים אחרים .ושעל כן יל"ע במקורות מחז"ל כיצד יש לאדם
הישר להתייחס כלפי אדם רמאי ונוכל.
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א] מותר להונות את העבריינים
והנה מצינו ברמ"א (חו"מ סי' רכ"ח סעי' א') וז"ל" ,וי"א דאין מצווין על אונאת
דברים ,אלא ליראי השם (נ"י פרק הזהב) .ומי שמאנה את עצמו ,מותר להוניהו
(שם בשם המדרש)" .וכתב שם בסמ"ע (סק"ד) וז"ל" ,ושמעתי מפרשין דר"ל ,אם
אחד מאנה אותך ,ג"כ אתה מותר להונהו .ועצמו דכתב ,ר"ל ,עצמו של זה ,שמתיר
לו המדרש לחזור להונהו .ואינו נ"ל ,דלשון עצמו אינו משמע כן ,דהל"ל מי שמאנה
אותך .ועוד ,מאי איריא עצמו ואותו ,אפילו מאנה לאחרים ג"כ אתה מותר להונו.
אלא נראה לי דר"ל ,שמזלזל בכבוד עצמו ונפשו ,על כזה לא הזהירה התורה ,וגם
אחרים מותרים להונהו ולזלזל בכבודו" וכו' ,יעו"ש.
ולכאורה לאור דברי הסמ"ע בקושיתו השניה על אותם מפרשין" ,ועוד ,מאי
איריא עצמו ואותו ,אפילו מאנה לאחרים ,ג"כ אתה מותר להונו" .מבואר ,דמותר
להונות גם למי שמאנה את האחרים ,למרות שאינם פוגעים בו אישית – .וא"כ
ה"ה בנ"ד דבעלי חברת ה'אנטי-וירוס' מאנים אנשים רבים ,אשר נתקלים בוירוסים
ההרסניים שנשלחים ע"י בעלי החברה ,א"כ זה גופא יתיר גם למי שלא נתקל
באותם וירוסים ,שיוכל להונות את החברה ,ולרכוש את התוכנה הגנובה.
אולם כאשר נעיין במקור ההלכה ,והוא בנמוק"י (ב"מ לב :ברי"ף ד"ה רבי יהודה)
וז"ל" ,אמר המחבר .מהא דעם שאתך בתורה ובמצות ,אל תונהו .למדנו ,שלא
הזהיר הכתוב באונאת דברים ,אלא יראי השם .ואמר במדרש ,אם הונה עצמך,
מותר אתה להונהו ,שזה אינו קרוי עמיתך .ואמרינן במסכת מגילה (כה ):האי מאן
דסני שומעניה ,שרי לבזוייה בג' ושי"ן .פירוש ,סני שומעניה ,שיצא עליו ש"ר
בודאי .גימ"ל ושי"ן ,הרבה פירושים יש בו .יש מפרשים ,גייפא שטייא .י"מ ,בן גויה
בן שפחה .י"מ ,גערה שמתא .כמו שמצינו במועד קטן (יז ).ברב יהודה ,שנדה אותו
תלמיד דסני שומעניה .ואמר (שבת מ ,).מאן דעבר אדרבנן ,שרי למקרייה עבריינא.
וכ"כ הרמ"ה מקוצי ז"ל" .עכ"ל.
מבואר מכל תוכן דבריו ,דכל ההיתר אמור רק בייחס ל"הונאת דברים" ,וכן
מבואר להדיא מתוך דברי הרמ"א הכא ,אשר כתב את דבריו בסי' רכ"ח ,העוסק
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באיסור להונות בדברים .דבזה התירו חז"ל להונות ,ולרחק את מי שאינו הולך
בדרך התורה ,ובז לדברי חז"ל .וכפי שביאר זאת המאירי (שבת מ ).בלשונו הזהב,
"כבר ידעת ,שלשון הרע מגונה ביותר .ומ"מ כל שמספרו ,כדי להבאיש מי
ששמועותיו רעות .ומספר בגנותו ,כדי להרחיק אחרים מעליו ,שלא ללמוד
ממעשיו .תבא עליו ברכה .ואף בעבירה של דברי סופרים ,מותר לקרותו עבריין,
ולספר בגנותו .שאלמלא דברי סופרים ,אף דברי תורה אין מתקיימים .והנוגע בהם,
כנוגע בבבת עינה של תורה" – .אולם אין מכאן כל הוכחה ,להתיר לגנוב ולגזול או
להונות בממון ,את מי שאינו נוהג כשורה .דאם כי בודאי ,הקב"ה ישלם לו כגמולו
בראשו ,אולם מנין להתיר לבשר ודם ,לשפוט בעצמו ,ע"פ ראות עיניו.
ב] הוא עשה שלא כהוגן ,יעשו עמו שלא כהוגן
אלא שאכן מצינו בגמ' כתובות (פו" ,).אמר ליה רב פפא לרב חמא ,ודאי דאמריתו
משמיה דרבא ,האי מאן דמסקי ביה זוזי ואית ליה ארעא ,ואתא בעל חוב וקא תבע
מיניה ,ואמר ליה זיל שקול מארעא ,אמרינן ליה ,זיל זבין את ואייתי הב ליה [-לשון
שאלה הוא ,אמת הוא ששמעתי שאתם אומרים דבר זה של תימה ,דמטרחינן ליה
ללוה למכרה .והלא המלוה עיקר סמך שלו על הקרקע] .א"ל ,לא ,אימא לי ,גופא
דעובדא היכי הוה .א"ל ,תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה [-מעות היה לו לפרוע
ואומר של עובד כוכבים הם] .הוא עשה שלא כהוגן ,לפיכך עשו בו שלא כהוגן".
ע"כ .וכיו"ב מצינו בגמ' יבמות (קי ).וב"ב (מח ):בענין קידושי אשה יעו"ש.
הרי לן ,כי חז"ל יסדו תקנות בענין זה ,דרשאים להשיב לרשעים ולרמאים
כגמולם ,ואף להפסידם יותר מן הראוי להם .וזאת במטרה למגר את תופעת
הרמאות .ולכאו' ה"ה הכא ,ראוי לתקן תקנה ,להתיר לגנוב מבעלי החברה ,בכדי
שלא ימשיכו בדרכיהם העקלקלות.
אולם בודאי שענין זה מסור אך ורק ביד הדיינים ,וכמבואר בחי' הריטב"א
(כתובות פו ).וז"ל" ,ושמעינן מינה ,דכל מאן דעביד שום הערמה להבריח נכסים
מבעל חובו .שיש לב"ד לעשות עמו שום חומר ,חוץ מן הדין ,כדי שלא יפסיד בעל
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חובו ,כפי ראות הבית דין" ,ע"כ .וברור שלא כל אדם בר-סמכא להכריע לשפוט
בדבר.
זאת ועוד ,דהגם שמפשטות דברי הריטב"א הנ"ל משמע ,שביד הבי"ד שבכל דור
ודור ,לתקן ולהכריע בדברים כאלו .אולם מצינו בשו"ת הרשב"א (ח"א סי' אלף
קפ"ה) שכתב בתוך תשובתו" ,אין זה הכלל לכל מה שאמרו חכמים ,שלא יעשה
כן ,שאם עשה אינו עשוי .אלא אין לך בכלל דברים אלו ,אלא מה שהתירו בהן
בפירוש .שאם כן ,אף אנו נאמר ,שכל שעשה שלא כהוגן בקידושיו ,לא ניחוש
לקידושיו וכו' .ואם כן ,מה ששנינו (קידושין נט ,).האומר לשלוחו צא וקדש לי
אשה פלונית ,והלך וקדש לעצמו מקודשת לשני .אלא שנהג בו מנהג רמאות .גם
בזו נאמר ,שאינה מקודשת לשני .שאין לך שלא כהוגן גדול מן הרמאות" .ע"כ.
ומבואר מדבריו ,דדין זה אמור ,רק כלפי הדיינים שבזמן המשנה או בזמן חתימת
התלמוד .דלהם היה הכח לתקן תקנות .וגם בזמן המשנה ,מוצאים אנו פעמים
שלא תקנו תקנה לעקור את מעשה הרמאי ,כהא דקידושין (נט .).ושעל כן בזמנינו
צ"ע לדינא האם ניתן להסתמך על פסק ב"ד אשר יתיר ויתקן לגנוב את חברות
ה'אנטי-וירוס'.
ג] עביד איניש דינא לנפשיה
אלא דיש לדון ע"פ המבואר בסוגית הגמ' בב"ק (כז" ,):דאתמר ,רב יהודה אמר,
לא עביד איניש דינא לנפשיה .רב נחמן אמר ,עביד איניש דינא לנפשיה .היכא
דאיכא פסידא ,כ"ע לא פליגי דעביד איניש דינא לנפשיה .כי פליגי ,היכא דליכא
פסידא .רב יהודה אמר ,לא עביד איניש דינא לנפשיה ,דכיון דליכא פסידא ליזיל
קמיה דיינא .ר"נ אמר ,עביד איניש דינא לנפשיה ,דכיון דבדין עביד לא טרח" .ע"ש
בכל הסוגיא .וכן נפסק בשו"ע (חו"מ סי' ד') – .ואם התירו ליטול ממון של ממש
מיד העושק ,הרי שליטול דבר שאין בו ממש ,כמו בנ"ד שנוטל רק העתקה של
תוכנת 'אנטי-וירוס' עאכו"כ דיש להתירו ,כשמציל בכך את שלו.
ואם כי מצינו בהמשך הגמ' בב"ק (כז ,):מדברי התוספתא (ב"ק פ"י)" ,בן בג בג
אומר ,אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות ,שמא תראה עליו כגנב,
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אלא שבור את שיניו ,ואמור לו שלי אני נוטל" .וכן כתב בסמ"ק (סוף מצוה רס"ב),
"וכן אסור לגנוב את שלו מאחרי הגנב שלא יראה כגנב" ,ע"כ .ובדומה לזה מובא
בראבי"ה (ברכות סי' ח') "בתר גנבא גניב וטעמא טעים .פירוש ,אבל יטול
בפרהסיא ,דקיי"ל עביד איניש דינא לנפשי' במקום פסידא ,כדאי' בהמניח את הכד.
ותניא בן בג בג אומר ,אל תכנס לחצר חבירך ליטול את שלך ,שמא תראה עליו
כגנב ,אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטל" – .ולכאו' הכא גונב את
התוכנה ,מאחורי גבם של בעלי החברה ,ע"י שרוכשו מאת הטכנאי ,מבלי שידעו
מכך בעלי החברה.
אולם הנה ברמב"ם ובטוש"ע לא נזכר הלכה זו .וכבר עמד ע"כ במנח"ח (מצוה
רכ"ד) וביאר זאת ,משום דס"ל דרבנן פליגי על בן בג בג ,וקיי"ל הלכה כרבנן .דאין
לחוש לנתפש עליו כגנב .וכיו"ב צידד בשו"ת שואל ומשיב (מה"ג ח"א סי' שע"א)
בתוך תשובתו.
ועוד נראה לומר ,דהכא אין להגדירו "מאחורי הגנב" .דהרי רכישת תוכנה פרוצה
וגנובה ,הינה מהדברים המצויים והמפורסמים בימינו ,ואין איש שמתבייש בדבר,
ואדרבה ע"פ רוב בנ"א מתגאים בכך ,שלא שילמו פרוטה לבעלי החברה .וגם בעלי
החברה עצמם מודעים מכך .ואם כי בודאי אין מגיעים לבעלי החברה ומראים לו
את הפרצה .אז זאת רק מפני שלא רוצים להסתכן בקנס .אולם בעיני העולם ,אינו
נתפס כמעשה 'גניבה' ,אלא כמעשה המובן מאליו ,דלמה לשלם אם אפשר בחנם.
ובפרט לפי מה שמבואר באמרי בינה (דיני דיינים סי' ט') ,דהפוסקים השמיטו את
דברי בן בג בג ,משום שאינו הלכה ,אלא רק עצה טובה יעו"ש .ולפ"ז בנ"ד דאין כל
חשש שמא יתפס ע"י בעלי החברה ,וגם העולם אינו רואה זאת בצורה רעה ,א"כ
שפיר דמי.
ומה גם דהנה כתבו התוס' (ב"ק כז :ד"ה אלא שבור את שיניו) וז"ל" ,דליכא
פסידא איירי ,מדאסר ליכנס שלא ברשות" – .הרי דמבואר דכל דברי בן בג בג,
נאמרו דוקא כשלא יפסיד ,אבל באופן שיש לו הפסד ,גם לבן בג בג מותר ליטול
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שלא ברשות כגנב .וה"ה הכא דאיכא הפסידא ,דהרי כל השימוש ב'אנטי-וירוס'
הוא לבטח מפני הפסדי הוירוסים.
אלא דאכתי יל"ע וכאמור לעיל ,דמאחר ובאמצעות התוכנה ,ניצל גם מפגעי
וירוסים שממציאים אחרים .יתכן ואינו רשאי להשתמש בו ,מבלי לשלם .שהרי
מצינו במרדכי (ב"ק פ"ג רמז ל') ובנמוק"י (ב"ק יב :מדפי הרי"ף) והרא"ש (ב"ק פ"ג
סי' ג') שכתבו ,דכל ההיתר של "עביד אינש דינא לנפשיה" ,הוא דוקא בחפץ שלו,
שעומד וקיים בעין .אבל למשכנו בשביל חוב שחייב לו ,או ליטול חפץ שלא ברור
לו שהוא שלו ,לית ליה רשותא .יעו"ש .והובא שיטתם להלכה ברמ"א (חו"מ סי'
ד') בשם וי"א.
ושעל כן מנין להתיר רכישת ה'אנטי-וירוס' מהטכנאי ,בעוד שהתוכנה כמובן
אינה שייכת לו ,אלא רק לבעלי החברה .וגם לא מבורר שפועל כאן רק פעולת
'הצלה' ,ויתכן מאוד שלמעשה יהנה מזה ,מפני וירוסים אחרים וכנ"ל .ונמצא
שאינו אלא 'נהנה' בחנם ובגניבה ,ממוצר של יצרני ה'אנטי-וירוס' ,ובזה אין לנו
מקור היתר ,לעשות דין לעצמו.
אולם נראה לדון בדבר ,דמאחר ובדרך להינצל מפני נזקי הוירוסים אשר נשלחים
ע"י בעלי החברה ,אינה אלא אך ורק באמצעות רכישת התוכנה של החברה .א"כ
יש לדון זאת כ'הצלה' ,שהרי אין דרך אחרת להציל בלי אמצעי זה .ומה שנהנה
הוא באגב ,גם מוירוסים אחרים ,אין זה אלא הנאה מן הצדסה.
ד] עם עקש תתפל
עוד יש להוסיף ולהביא ממה שמצינו בגמ' מגילה (יג ):וב"ב (קכג" ,).ויגד יעקב
לרחל כי אחי אביה הוא .וכי אחי אביה הוא .והלא בן אחות אביה הוא .אלא אמר
לה ,מינסבא לי .אמרה ליה ,אין .מיהו ,אבא רמאה הוא ,ולא יכלת ליה .אמר לה,
אחיו אנא ברמאות .אמרה ליה ,ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא .אמר לה ,אין,
עם נבר תתבר ועם עקש תתפל וכו'".
סה ודוגמא לדבר ,ממה שמצינו בשו"ע בהל' שבת (סי' שכ"ח סעי' י"ג) ,דשרי לפרוש מצודה ,ולהעלות בה תינוק
שנפל לנהר ,אע"פ שצד עמו דגים .דמשום שאין כוונתו לשם הדגים ,אלא להצלת התינוק שרי ,ויל"ע].
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הנה מבואר בזה ,דרשאי האדם הישר והתמימים ,להשתמש בתכסיסי מלחמה
כנגד הרמאין ,ולרמאותם בחזרה .ודבר זה אינו מוגבל ל'דברים' בעלמא ,אלא גם
בדבר הנוגע ל'ממון' ,וכפי שמפורש בפסקי ריא"ז (ברכות פ"א ה"ב אות ו') וז"ל,
"שאין אדם רשאי ליטול ממון חבירו אלא על פי בית דין .ואם היה חבירו אלם
ונוטל את שלו באונס ,רשאי להתנהג בו בדרך מרמה ,כדי להציל את שלו .שנאמר
(שמו"ב כב ,כז) ,עם נבר תתבר ,ועם עקש תתפל .כמו שמבואר באגדה בפרק
ראשון של מגילה (יג "):ע"כ .ומבואר דבכה"ג שרי ליטול אפילו את 'ממון' ששייך
לרמאי ,כדי להציל את עצמו.
ואמנם הראשונים דקדקו היטב בדברים אלו ,והזהירו שאין להגדיל את הסאה.
עי' בדברי הריטב"א (ב"ב קכג" ).אין עם נבר תתבר ועם עקש תתפל .פי' ,דשרי להו
לצדיקי ,למיעבד טצדקי ,דאפשר להו לאזדהורי מרמאותא דרמאי .אבל לרמויינהו
במידי אחריני ,אסור" .וכן במאירי (שם) "הצדיקים .אסור להם לילך בדרך שיהא בו
שום צד של רמאות ,אף על פי שאין בו גזל או גנבה או רמאות גמורה .ומ"מ אם
יש להם עסקים עם בני אדם הרמאים ,ומתיראין מהם ,שאם יהו הולכין עמם
בתמימות ,תהא יד רמאותם גוברת עליהם .אף הם יכולים להראות עצמם
כמתירים את הרצועה מעט ,עד כדי שיעור שבו יהו נשמרים מהם .והוא שאמר
יעקב אבינו ,עם לבן אחיו אני ברמאות" ,ע"כ.
ומתוך דבריהם משמע שכל ההיתר נאמר אך ורק ב'צדיקים' [שלא כפסקי הריא"ז
דמשמע דאיירי בכל אדם] .וזאת משום ,דרק אצלם קיים הדקדוק הגדול ,ושיקול
הדעת הנכון ,עד היכן יש להתיר את הרצועה מעט ,והיכן המקום לחדול .ושעל כן
עדיין יל"ע בגדרי הדין ,אולם יתכן דמאחר והכא מיירי בנידון 'מוגדר' ,והיינו
בשאלה האם מותר להעתיק את תוכנת ה'אנטי-וירוס' ,ותו לא .הרי דיש להתיר
זאת לכל אדם .אך כמובן שיקול הדעת בזה ,מסורה אך ורק בידי הפוסקים ומורי
ההוראה ,ואין בכחי להכריע מידי.
*
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ענף ה' – תקנת הסוחרים
לאחר כותבי כל האמור לעיל בס"ד ,עוררני העורך שליט"א ,לעוד הערה שלא
עמדתי עליה .דהנה גם אם יבורר שע"פ הדין אין איסור להשתמש בתוכנות הנ"ל.
אולם הרי מצינו בכמה מקומות ,על עניני תקנות ,שתקנו בעניני המסחר ,להחזיק
ביד הסוחרים ,כדי שלא יפלו ,וכדי שלא תשבר הכלכלה בכללותה .כגון מה
שאסרו בב"ב (כא ):להעמיד חנות בצד חנות ,כאשר אינו גר בעיר .וכן מצינו בשו"ת
פנים מאירות (ח"א סי' ע"ח) אשר אסר לשבור את מחירי השוק ,כאשר עי"כ יפגע
במטה לחמם של יתר הסוחרים ,ביודעו שלא יוכלו לעמוד בהוזלת המחירים .ודייק
כן מהגמ' בב"מ (ס ,):ע"ש .וע"ע בזה בשו"ת מהריא"ז ענזיל (סי' ס"ט) ,ובשו"ת
חבלים בנעימים (ח"ב סי' קי"ג) ובערוה"ש (חו"מ סי' רכ"ח סעי' י"ד) – .ושעל כן,
יתכן לאסור גם את העתקת התוכנות ,בעוד שעי"כ יפסיקו בעלי החברות לייצר
את מוצריהם.
אמנם נראה לענ"ד ,דאי משום הא ,יש לצדד להיתרא מכמה טעמים .ראשית כל,
יעויין בשו"ת דברי חיים (חו"מ ח"א סי' י"ח) אשר השיג על דברי הפנים מאירות
הנ"ל ,והאריך להוכיח מפשטות הסוגיא ומסתימת דברי השו"ע (סי' רכ"ח סעי'
י"ח) ,דמבואר דאין כל איסור להוזיל מחירים שבשוק ,מבלי לחלק בין המקרים.
וע"ע בזה בחכמת שלמה (חו"מ שם).
זאת ועוד ,מאחר ואנן עסקינן בחברה שבבעלות העכו"ם .נראה שבכגון דא אין
לנו לחדש תקנות .ויתרה מזו מצינו בגמ' ב"ק (צו" ,).בעי רבא ,השביח העכו"ם
מהו .א"ל רב אחא מדפתי לרבינא ,תקנתא לעובד כוכבים ניקו ונעבוד?" .וכן נפסק
להלכה ברמב"ם (גזו"א ב ה) ובשו"ע (חו"מ סי' שס"ב סעי' ה') .ומבואר דגם בתקנת
הלקוחות ,שכבר תקנו לנו חז"ל ,מ"מ כאשר מדובר בעכו"ם ,הרי שנקטינן דהתקנה
לא נתקנה בעבורם .וא"כ מכ"ש הכא שאין לחדש תקנה לטובת העכו"ם.
וזאת מלבד כל מה שנתבאר לעיל [בענף ד'] ,דבעלי חברות ה'אנטי-וירוס' נידונים
כחברת לסטים ,במה שמשגרים בעצמם וירוסים לאחרים .ואם כנים הדברים ,הרי
שפשוט וברור שאין כל מקום וצד ,לתור ולתקן בעבורם כל תקנה שהיא.
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ואם כי יתכן לדון ,מצד תקנת ה'לקוחות' ,דהיינו לאזרחים הפשוטים ,אשר
ניזוקים ע"י אותם וירוסים .ולהם נחוץ שיהיה חברה אשר תנהל תוכנה אשר תמגר
את ההיזק הרב .ושעל כן ראוי לתקן שלא לפרוץ את התוכנות ,בכדי שבעלי
התוכנות ימשיכו בעבודת סילוק הוירוסים.
אך נראה דאין לחוש גם לזאת ,דגם אם מידי פעם שומעים על טכנאים שפרצו
תוכנות ,מ"מ אין דבר זה מצוי ותדיר כ"כ ,ובעלי התוכנות זהירים מאוד בנושא זה,
ויודעים הם לבטח את עצמם ,שלא יפרצו את תוכנותיהם .ומאחר שכן ,אין נראה
שאותם מנהלי חברות יפסיקו את עבודתם ,מחמת אלו פורצים .וא"כ אם קיימת
אפשרות להשיג את התוכנה בחנם ,אין זו סיבה מספקת לאסור זאת.
*
סוף דבר – בנוגע לאנטי וירוס של חברת 'אווסט'
והנה מאמר זה נסוב עד עתה ,על אופן כללי ,בדין רכישת תוכנת 'אנטי-וירוס'
גנובה אשר נפרצה ע"י טכנאי .אולם ברצוני לסיים את המאמר בנקודה פרטית
השייכת לתוכנת ה'אנטי וירוס' של חברת 'אווסט' ,שכפי ששמעתי רבים הם
המשתמשים בו .והנה קיימת אפשרות להוריד את ה'אנטי-וירוס' הנ"ל דרך
האינטרנט בצורה חינמית מבלי לשלם .אולם בעלי התוכנה מאפשרים את
השימוש למשך אורך של  30ימים ,ומיד אח"כ מפסיקה היא מלפעול.
והנה שמעתי על טכנאי שמכניס את התוכנה הנ"ל לתוך המחשב באופן קבוע,
מבלי להזדקק ולהתקינו מחדש מפעם לפעם .ונוטל על כך תשלום זעיר .וסבור
הייתי מתחילה ,כי מדובר בטכנאי אשר פרץ את התוכנה ,ושעל כן מאפשר לעצמו
למוכרה בזול.
אולם לפי דברי הטכנאי הוא לא פרץ כלל את התוכנה .אלא שמתחילה היו בעלי
התוכנה מפרסמים את התוכנה באינטרנט עם הקוד שלה .ורק לאחר זמן ,הפסיקו
מלפרסם שוב את הקוד .אולם הטכנאי הפיקח שמר לעצמו את הקוד ,ועי"כ
באפשרותו להתקין את ה'אנטי וירוס' באופן קבוע ,לכל מבקש.
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לאור זאת ,נראה לכאו' להתיר בפשיטות לרכוש את התוכנה ע"י אותו טכנאי.
דגם אם נניח שבעלי החברה חזרו בהם ,והחליטו לשווק את ה'אנטי-וירוס'
בתשלום .אולם נראה לדון זאת כאבידה מדעת ,שהרי בזה שמעיקרא פירסמו את
הקוד לרבים ,הרי שבזה הפקירו את בעלותם מהתוכנה .ובזה שיטת הטור והרמ"א
(חו"מ סי' רס"א סעי' ד') דבאבידה מדעת ,הרי אלו שלו .דלא כהרמב"ם (גזו"א י"א
י"א) ומרן השו"ע (חו"מ שם) .ולפ"ז יש מקום להתיר למי שנוהג ע"פ הוראות
הרמ"א ,לרכוש את התוכנה ,בלי פקפוק.
[אולם לענ"ד יש עדיין מקום לברר את הענין לאשורו .שהרי הדבר נשמע קצת
מוזר .דמה בדויק היה "הרעיון" של בעלי חברת 'אווסט' לפרסם את הקוד ,מה
הרוויחו מכל זה? [ולא שמענו שנשתבחו אוה"ע במדת החסד].
מה עוד ,שלו יצוייר ונקבל את ההנחה המשונה הזו ,שבעלי חברת ה'אווסט' רצו
לגמול חסד עם הציבור ,והחליטו לשווק את התוכנה בחנם אין כסף .הרי ידוע
מאחז"ל בב"ק (פה" ,).אסיא דמגן במגן ,מגן שוה" .כך שיתברר א"כ ,שמדובר
בתוכנת חנם ששווה חנם ,ויל"ע בכל זה].

אספקלריא  -עמ' קלח

פניני הלכה  /הרב שלמה שיינמן ,בעהמ"ח 'בענין
תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד
חיוב הכוונה בתפילה בזמן הזה
שה ַמה ַת ְצ ַעק ֵא ָלי ַד ֵבר ֶאל ְבנֵי ַי ְש ָר ֵאל ְו ַי ָןעו (יד ,טו)
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַי ֶ
וֹ
הגמ' בסוטה (לז ).מאריכה בדבר קריעת ים סוף שסבר רבי יהודה שהשבטים
אמרו איננו יורדים לים ,עד שקפץ נחשון בן עמינדב משבט יהודה ואז נכנסו שבט
יהודה ,ובאותה שעה האריך משה בתפילה ,א"ל הקב"ה ידידיי טובעים בים ואתה
מאריך בתפילה לפני ,אמר לפניו ,רבש"ע ומה בידי לעשות ,אמר לו דבר אל בני
ישראל ויסעו וכו'.
עוד אי' בגמ' ברכות (לב ):א"ר חנין א"ר חנינא כל המאריך בתפלתו אין תפלתו
חוזרת ריקם ,מנא לן ,ממשה רבנו שנאמר ואתפלל אל ה' [כשרצה הקב"ה להעניש
את בנ"י בחטא העגל] וכתיב בתריה וישמע ה' אלי גם בפעם ההיא .איני והא א"ר
חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב
שנאמר תוחלת ממושכה מחלת לב.
והנה הא דסוטה דמיירי בפרשתנו ,אמר לו הקב"ה מדוע אתה מאריך בתפילה,
והלא ישנם ששרויים בצרה ,ומשמע מדברי המפרשים שכוונת הדברים שהיה לו
להתפלל תפילה המיוחדת בעת צרה כמבואר בשו"ע ששונה מהתפלה הרגילה
שהיא ארוכה ,וזהו עניין אחד .אולם יש לדון אם באופן כללי טוב הדבר להאריך
בתפלה או שחסרון יש בזה .ובזה מצינו סתירה בגמ' ,ויישבה ע"כ הגמ' דהא דאין
תפלתו חוזרת ריקם מיירי כשמאריך ולא מעיין בה ,ומה שהוא בא לידי כאב לב
הוא כשמעיין בתפלתו.
יש בזה כמה ביאורים בדברי הראשונים מהו החסרון בעיון התפלה ,המביא את
האדם לידי כאב לב .ברש"י כתב (ד"ה ומעיין בה) שע"י שמצפה שתעשה בקשתו
ע"י שמאריך בתפילה ובסוף אינה נעשית ,זהו המביאו לידי כאב לב ,וזש"כ תוחלת
לב מלשון חילוי ותחינה [במהרש"א פליג עליה יעויי"ש] .כן כתב בתוס' (ד"ה כל
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המאריך) ,אלא שהקשה דהא מצינו שעיון תפלה הוא א' מן הדברים שאדם אוכל
פירותיהן בעוה"ז ,וכן הוא א' מהדברים שאין אדם ניצול מהם בכל יום ,היינו
שודאי יכשל בזה שלא מעיין ,א"כ ודאי הוא למעליותא .ויישב דהכא המעיין
מצפה שתבוא בקשתו ,והתם היינו שמכוין את לבו בתפילה.
במאירי (ד"ה גדולה) סבר שהחסרון בעיון הוא שתולה תפלתו ומעיין לראות אם
תתקיים ,ואם לאו יתרשל בתפלתו להבא.
הנחלת יעקב (מליסא ,ד"ה כך) כתב שאם מעיין מה טוב בעבורו "ומוסיף" את
צרכיו האישיים שחושב שטובים הם בעדו ,הרי שיכול הדבר להביאו לידי מחלת
לב ,כיון שאין האדם יודע האמת מה טוב לו ,וראוי להתפלל מה שתיקנו אנשי
כנה"ג ויבקש מהקב"ה שיעשה את הטוב בעיניוסו.
עוד אי' בגמ' ר"ה (טז ):וברכות (נה ).ג' דברים מזכירים עוונותיו של אדם וחד
מינייהו עיון תפילה .ופירשו שם רש"י ותוס' שמתאמץ ומכוון מאוד בתפלתו ובוטח
שתפלתו תתקבל ,וע"י כך מפשפשים במעשיו שהרי הוא בוטח בהם ונראה מה
הם.
ברייתות שונות נכתבו בעניין זה במרחבי הש"ס ולא נביאם מקוצר היריעה ,אך
היוצא מן הדברים נכתוב כאן.
פסק הטור (סי' צ"ט) ז"ל "ואל יחשוב ראוי הוא שיעשה הקב"ה את בקשתי כיון
שכיוונתי בתפילתי ,דאדרבה זהו המזכיר עוונותיו .אלא יחשוב שיעשה הקב"ה
בקשתו בחסדו ויאמר בלבו מי אני דל ונבזה" וכו'
כן הוא בלשון המבי"ט (בית אלוקים שער התפילה פ"ב) "כי תכלית התפלה אינו
כדי שיענה אלא להורות שאין בעולם למי שראוי להתפלל אלא לקל ית' וכו' אבל
לא שתהיה התפלה לתכלית השגת המבוקש ,שנראה שאם היה יודע שלא יהיה
נענה באותה תפלה לא היה אומר אותה".
סו מעל"ע בא"ע מצאנו בדברי הגר"א (שנות אליהו ברכות פ"ה מ"א) שעיקר התפלה לא לצורך עצמו אלא על כלל
ישראל שיהא בתכלית השלימות ויהיה נשלם כנסת ישראל למעלה וכו' אלא יתפלל באלוקי נצור על עצמו
שתפילת אלוקי נצור הוא ע"ע וכו'
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הנה ,לכל הטעמים המוזכרים ,בוודאי שאין לבטוח בזכות כוונתו שתתקבל
תפילתו ,אבל מעליותא גדולה היא בעצם הכוונה ,וכמצויין שאין תפלתו חוזרת
ריקםסז.
וכיון דאתינן להכי ,נביא מעט בעניין הכוונה בתפילה ,ואף שהדברים ארוכים עד
למאוד ,לא נמנע המעט מפני הרוב.
בתלמוד בבלי וירושלמי נכתב רבות אודות החיוב בכוונה בתפילה ,הכוונות
הראויות ,ודין תפילה ללא כוונה .אולם מאידך ,מצינו גם ברייתות שמשתמע
שבדיעבד ישנו אופן של תפילה ללא כוונה.
בפשטות דברי הגמרא (ברכות לד ):המתפלל ולא כיון יחזור ויתפלל ,עוד שם (ל):
אר"ח לעולם ימוד אדם דעתו אם יכול לכוין יתפלל ואם לאו אל יתפלל ,וכ"פ
הרמב"ם (ריש פ"י מהל' תפילה ,יעויין להלן דבריו).
בירושלמי (פ"ב דברכות) א"ר ירמיה בשם ר"א התפלל ולא כיון לבו אם יודע
שהוא חוזר ומכוין את לבו יתפלל ,ואם לאו אל יתפלל .עוד האריכו בזה ברשב"א
(שו"ת ח"א סי' שד"מ) ובחינוך (סוף מצ' תל"ג).
אלא שבירושלמי אי' עוד (שם סוף ה"ד) דא"ר חייא אנא מן יומי לא כיונית אלא
חד זמן בעי מכוונה והרהרית בלבי מאן עייל קומי מלכא קדמי ארקבסא או ריש
גלותא .שמואל אמר אנא מנית אפרוחייא ,רבה בב"ח אמר אנא מנית דימוסיא,
א"ר מתנא אנא מחזיק טיבו לראשי דכד הוה מטי מודים הוא כרע מגרמיה .ומשמע
שם בחלק מן המפרשים שהדברים כפשוטן הן[ .בספר חרדים כ' שחלילה לומר
שלא כיוונו אלא כוונתם שלא עברה התפלה כולה בלי שום הרהור ע"י אונס
וחוזרים ומכוונים].
ברמב"ם (פ"ד מהל' תפילה הט"ז) פסק שכל תפילה ללא כוונה אינה תפילה ,וישב
מעט לפני התפילה כדי לכוין את לבו ואח"כ יתפלל בנחת ובתחנונים .ומיירי שם

סז ק"ק אם כנים הדברים ,מדוע נקט ר"ח בר אבא בשם ר"י שהמאריך והמעיין וכו' הא החסרון הוא בעיון ולא
בהארכה ,ואדרבה טוב הדבר ,כן הקשה בספר פרחי כהונה יעויי"ש.
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אחר שכתב בס"א שה' דברים מעכבים את התפילה אע"פ שהגיע זמנה והאחרון
שבהם הוא "כוונת הלב".
וידוע מה שהק' הגר"ח הלוי סתירה בדבריו ,דהכא משמע שהמתפלל ללא כוונה
יחזור ויתפלל ,אולם להלן (פ"י) כתב שרק אם לא כיון בברכת אבות צריך לחזור
ולהתפלל.
וע"כ כתב דהכא מיירי בפירוש המילות ,וזה נצרך לכה"פ בברכת אבות .והתם
מיירי בכוונת התפילה ,היינו שיפנה לבו מכל המחשבות ויראה עצמו עומד לפני
השכינה ,ומדין מצוות צריכות כוונה צריך לכוין זאת כל התפילה .ובלא כוונה זו
הרי הוא כמתעסק בעלמא ,ודינו כלא התפלל כלל ,ואכמ"ל.
אמנם דנו בדברי הגר"ח רבים מן המפרשים האחרונים ,כן הוא בחזו"א (בגליונות
שם) שכ' שאין מושג של מתעסק באדם המתפלל ,שלעולם יש בו ידיעה כהה
שהוא עומד לפני ה' ,ובידיעה קלושה זו סגי בדיעבד .כמו"כ יעויין באבי עזרי (פ"ד
מתפלה הט"ו) שהק' מאין לקח חידוש זה ,ושמא סמך הרמב"ם על דבריו במקו"א.
עוד האריך בזה בשו"ת מנחת שלמה (ח"א סי' א') ובשו"ת יביע אומר (ח"ח או"ח
סי' ז') שיישב לפי יסוד זה קושיות רבות ,אולם פליג עליה יעויי"ש.
מ"מ ,כוונה מיהא בעי ,וגם אם מכוין רק הכוונה הקלושה שיודע שהוא עומד
לפני השכינה וכו'.
וא"כ נותר לנו לברר מהו גדרי חיוב הכוונה בתפילה בימינו אנו.
הנה בתוס' (ברכות יז :ד"ה רב שישא) כ' וז"ל "ומיהו אנו שבשום פעם אין אנו
מכוונים היטב ,גם חתן יש לו לקרות ,דאדרבה נראה כיוהרא אם לא יקרא ,כלומר
אני מכוין בכל שעה".
ובודאי כוונת תוס' שגם אנו ,המתפללים ללא כוונה יוצאים ידי"ח תפילה ,וברי
הוא הדבר שאין כאן הוצאת לעז על כל המתפללים שאינם יוצאים ידי חובתם
[ושמא אף יהיה אסור הדבר משום ברכה לבטלה וכדו'].
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וכדברי תוס' אלו ,פסקו השו"ע (סי' צ"ח ס"ב) "שכ' "והכא אין אנו נזהרין בכל זה
מפני שאין אנו מכוונים כ"כ בתפלה" ,וברמ"א (סי' ק"א ס"א) שכ' גבי חזרה על
ברכת אבות כשלא כיון בה "שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין א"כ למה יחזור [יש
שהבינו כוונתו על אותו אדם דייקא שלא כיון בפעם הא' ,ומסתברא שלא יכוין גם
בפעם הב' ,ויעויי"ש במשנ"ב סק"ד בשם חיי אדם].
יש שסברו שהוא משום ירידת הדורות ,וכמו שכ' רבנו מנוח "וכתבו הגאונים
דה"מ בדורות הראשונים שהיו מכוונים לתפילתם ומקיימים עיון תפילה אבל
האידנא ליתא".
וזה הוא לכאו' הבסיס עליו נשענים עמך ישראל ,אמנם צריך לידע שמעיקר הדין
הכוונה היא חיוב גמור ,וכדאי' במאירי (ספ"ד דברכות) שבדורות הללו שאין
הכוונה מצויה כ"כ ,ישתדל אדם להתפלל בכוונה כמה שאפשר "ויחוש עצמו
מעונש הדין".
כן כתב בטור שירגיל אדם את עצמו לכוין עכ"פ בחתימת כל הברכות ,וטעמו
עמו ,משום שבכל חתימת הברכות יש קי"ג תיבות כמו שיש בתפילת חנה ,וגם
כתוב בתורה קי"ג פעמים המילה "לב" לומר שצריך כוונת הלב.
באור זרוע (ס"ס ק"ב) כ' "כל אדם צריך לדחוק עצמו לכוין ,ואם אינו עושה כן
עבירה היא בידו ,ומוטב לו שלא יתפלל" ,וכן האריכו עוד ראשונים בחיוב
ההשתדלות בכוונה ,יעויין בדברי הרשב"א (שו"ת ח"א סי' שד"מ) ועוד.
גם בדברי האחרונים מצינו כדברים הללו ,כ"כ בלבוש (סי' צ"ח ס"ב) "אע"ג שאין
אנו מכוונין ,מ"מ מה דאפשר לעשות עושין" ויעויין עוד בא"ר שם.
בשו"ת יביע אומר (ח"ח או"ח סי' י') הביא ששמע שת"ח א' פסק לרבים דבזה"ז
אין חיוב לכוין בתפילה ,וסמך דבריו על הא דאי' בגמ' עירובין (סה ).דאמר רב
ששת משום ראב"ע יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית
המקדש ועד עכשיו ,וביארה שם הגמ' דמאי יכולני לפטור דקאמר ,נמי מדין תפלה.
וכ' ע"כ הגרע"י 'ודבריו מהבל ימעטו' דהא רבים הפוסקים שידוע מימרא זו ולא
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פסקו כךסח ,וכמו שכ' בפלא יועץ (מע' כוונה) על דברי גמ' אלו "דעכ"פ עתיד ליתן
דין וחשבון על אשר לא השתדל ברוב עוז ותעצומות ,ואשר בכוחו לעשות לא
עשה לכוין לפחות מידי פעם בפעם באיזו ברכה ,או אפי' באיזו תיבה ברצוא ושוב
שהכל מצטרף לחשבוןסט".
כן כ' בכף החיים (פלאג'י סי' י"א אות ה') בשם אור הישר ד"מי שאינו מכוין
בתפלתו משתתף עם כוח הטומאה ויבוא גם השטן בתוכו ,אוי לו ואוי לנפשו,
וכמה רע גורם לעצמו".
עצות לכוונה בתפילה
הב"ח (סי' צ"ח) כ' וז"ל "שיתעורר האדם ויסכים בדעתו לכוין כי אז ודאי הקב"ה
עוזרו כי הבא לטהר מסייעין אותו מן השמים" כדברים אלו כ' בארחות יושר
(להגרח"ק שליט"א ,עמ' צ"ד) וז"ל "אמנם ידוע כי הכונה בתפילה הוא מהדברים
הקשים ביותר וכו' אכן חלילה לזלזל בזה וכו' רק צריך להתאמץ ולהשתדל,
ושירצה עכ"פ לכוין עד כמה שאפשר ולהצטער ע"ז ,והבא לטהר מסייעין אותו".
והאריך שם עוד (עמ' צ"ג) שעיקר מעלת התפילה היא הכוונה.
אמר הגר"א (הוראות והנהגות בס' מעשה רב אות ט"ו) כלל גדול בעניין התפילה,
לצייר כל תיבה שבתפילה ככתבה באותיותיה ומועיל מאוד לכוונה ,ועל תפילה
בלא כוונה נהג לומר שאם אינה נחשבת כקרבן שיש בה נפז מ"מ נחשבת כמנחה
שאין בה נפש.
עוד מובא בשמו דהגר"א שיתפלל מתוך סידור ,ורמז לדבר מדכתיב עם הספר
ישוב מחשבתו וגו' ,וכע"יז כתב הח"ח בספרו שם עולם (ח"ב השמטה לשמיה"ל).
בשו"ת יוסף אומץ (לחיד"א ,סי' ע') כ' בשם ס' גרן ארנן ,שאם יאמר כל הברכה
בנשימה אחת יוכל לכוין ,וכבר נכתבו הדברים בס' המנהגות לא' מן הראשונים
(עמ' קכ"ב).
סח

כ"ה בס' יקרא דשכבי שלכן אמר יכולני לפטור ,אולם לא פטר.
סט בס' דוגמא מדרכי אבי הביא ששח הח"ח שכשאינו שומע מה הוא מוציא מפיו בשעת התפילה ,ומברך ברכות
ובשעת מעשה מחשבתו עסוקה בדברים אחרים ,הרי הדבר דומה לדיבורי לשון הרע רכילות או ליצנות ,משום שגם
דיבורים אלו נקראים "בלתי שמורים" ,וסיפר שבעל העבודת הגרשוני העמיד אדם על ידו כדי שיזכיר לו בכל רגע
שלא ישקע במחשבות.
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יעויין עוד במשנ"ב (סי' צ"ח סק"ב) שכתב עצות להעביר מחשבות זרות.
וזאת למודעי ,כי לא נכתב מאומה בפן ההלכתי ,בממהר להספיק קדושה וכדו',
ממהר לסיים משום טירחא דצבורא או שמונע אחרים מלפסוע ועוד עניינים רבים.
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פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל
ויאמינו בה' – בהשגחתו הפרטית
ַא ַמינו
ֽיראו ָה ָעם ֶאת ה' ַוי ֲ
ַי ְ
שה ה' ְב ַמ ְצ ַר ַים ו ַ
שר ָע ָ
אֶ
ַרא ַי ְש ָר ֵאל ֶאת ַהיָד ַה ְג ֹד ָלה ֲ
ַוי ְ
דו( .יד ,לא) וברש"י :את היד הגדולה ,את הגבורה הגדולה שעשתה
שה ַע ְב ֹ
וב ֹמ ֶ
ַבה' ְ
ידו של הקב"ה.
שואל הנצי"ב (בחיבורו הנודע 'העמק דבר') ,אם הכוונה לנס הגדול של קריעת
הים ,היה ראוי לכתוב "אשר עשה ה' לישראל"! הרי עיקר הנס היה הצלת ישראל,
ולא טביעת המצרים!
ועוד שואל ,מדוע מיד נתמלאו ישראל יראה? וכי בעקבות הצלה מגיעה יראה!?
היה יותר מתאים שתבא מצידם דווקא אהבת ה' עד אין קץ!
ועוד שואל ,מדוע רק כאן נאמר "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"? וכי עשרת המכות
לא הביאום לכך? מדוע?
השגחה פרטית מדוקדקת!
לכן מבאר שהם ראו כאן פלאים מיוחדים מסוג אחר לגמרי ,שלא היו בכל עשרת
המכות גם יחד .כאן כל מצרי נענש בעונש עם קושי אחר ,ברמות קושי שונות.
ואכן על הפסוק" :ירדו במצולות כמו אבן" ,רש"י (שמות טו ,ה) כותב :ובמקום אחר
[נאמר] "צללו כעופרת" ,ובמקום אחר [נאמר] "יאכלמו כקש" ,הרשעים כקש,
הולכים ומטורפין עולין ויורדין .בינונים כאבן ,והכשרים כעופרת ,שנחו מיד.
בתוך כל האנדרלמוסיה שהיתה כאן ,ניתן לכל צורר ולכל רשע העונש המגיע לו
במידה ובמשורה! כאן נראתה לישראל ההשגחה הפרטית על כל יחיד ויחיד
מאומות העולם ,והבינו שאם כך ,כל שכן שיש השגחה פרטית עליהם עצמם!
זה מה שהביאם לידי יראה ,וזה מה שגרם ל"ויאמינו בה' ובמשה עבדו".
כשראו את עשרת המכות ,אולי עוד יכלו להתחמק ולתלות זאת בעשיית קסמים
וכשפים שונים ומשונים ,אבל כאן כבר לא יכלו לטעון טענה כזו!
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וירא ישראל
אמנם תמיד היצר הרע מסמא את עיני האדם לבל יבחין בהשגחת ה' – גם
כשרואה זאת ברור לנגד עיניו .לכן נאמר "וירא ישראל" ,שם "ישראל" מסמל את
הגדולים שבנו ,ואילו כשנאמר "העם" הכוונה לפשוטי העם .רק אותם שהיו בדרגת
"ישראל" הבינו שיש כאן השגחה פרטית מיוחדת שיש להתפעל ממנה ובעקבותיה
לירא מלפני ה' יתברך ולהאמין בו אמונה שלימה!
אז ישיר
לכן לא שרו ישראל בשעה שנכנסו לים .באותה שעה עדיין לא ראו את היד
הגדולה וההשגחה הנפלאה .רק "אז" – אחרי שעלו מן הים וראו את ההשגחה
הפרטית בטביעת אנשי מצרים ,הבינו שיש מנהיג לעולם אשר מרום וקדוש שמו,
אך שוכן את דכא ושפל רוח ,ולכן שרו את השירה הזאת לה'.
אמנם יש כאן סיבה נוספת .כל זמן שלא הסתיימה הצלתם באופן מוחלט ,לא
יכלו לשיר .רק "אז" כשראו את מצרים מת על שפת הים ,הבינו שזו הצלה
מושלמת ,ולכן אז שרו!
ויש להדגיש שהיתה זו הצלה גמורה רק לענין היציאה מעבדות לחירות ,אך כעת
מתחילה הוצאתם ממ"ט שערי טומאה לקראת קבלת התורה .לזה נצרכים מ"ט ימי
ספירת העומר אותם אנו מתחילים בימים אלה.
שבת שלום ומבורך!
לתגובותblu.israel@gmail.com :
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פתגמי אורייתא  /הרב יוסף חיים אלבוים ,בעמ"ח
'אורייתא' ו'דעת חכמה'
ב' המצוות שבמן
יום
שה ַא ְכ ֻּלהו ַה ֹ
אמר ֹמ ֶ
ַי ֶ
יו ֵתר ַמ ֶםמו ַעד ֹב ֶקר (טז ,יט) .ו ֹ
א ֵל ֶהם ַאיש ַאל ֹ
שה ֲ
אמר ֹמ ֶ
ַי ֶ
וֹ
נ ֶדה (טז ,כה)
אהו ַב ָ
יום ֹלא ַת ְמ ָצ ֻּ
יום ַלה' ַה ֹ
ש ָבת ַה ֹ
ַכי ַ
מבואר מהפסוקים ,וכן עולה מדברי חז"ל ששני מצוות נצטוו במן :א] שלא
להותיר ממנו עד בוקר ,ב] שבת .ששבת לא יהיה בו ולא יצאו ללקטו[ .בשני אלה
נכשלו כמה ,היו אנשים שהותירו ,והיו שיצאו ללקט ,ועליהם נאמר עד מתי
מאנתם וכו'].
ענינם של שני אלה ,ללמד דעת את העם כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי
על מוצא פי ה' יחיה האדם .על ידי איסור ההותרה למדו שהקב"ה ממציא פרנסת
יום ביומו ,וכמ"ש 'דבר יום ביומו' .שכל הדואג דאגת מחר מקטני אמנה הוא.
מאידך למדו שפעמים שהקב"ה ממציא מזון בשישי לשביעי ,ואין לדאוג בשביעי
מהעדר פרנסה .כי מי שנתן בשישי לשביעי יתן בשמיני לשמיני.
נראה ששני מצוות אלו נתנו לעומת המצוות התלויות בארץ .כי ביבול השדה
שבארץ ישראל ,נצטוו שני סוגי מצוות .א' הפרשת תרומות ומעשרות ,ב' איסור
עבודה בשנה השביעית.
הפרשת תרו"ם ענינה דומה לאיסור הותרה עד בוקר .כמו שבאיסור ההותרה,
עיקרו ללמד את האדם שמה שאצלו אינו שלו ,והוא צריך לנהוג בו כפי מצות
הנותן .כך גם צריך להפריש תרומות לכהנים ,ומעשרות ללויים ולעניים ,להודיע
שגם מה שקצר משדותיו אינו שלו ,וצריך לנהוג בפרנסתו כפי מצות הנותן לחם
לכל בשר ,המצוה עליו להעניק משלו לאחרים.
עוד בה ,שבעת שהאדם מעניק מפרי יבולו ,אשר השקיע בו מכחותיו בעמל נפשו,
ובשעה שהוא מעניק הוא עומד ומחדיר בקרבו ,שכל היבול הלזה אינו שלו ,אלא
פקדון הוא אצלו לנהוג בו כרצון הבורא .כך היה נסיון לא תותירו ממנו ,שבשעה
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שקיבל את מנת המן שלו ,והוא צריך לכלותו ולא להשאיר עבורו מפרנסתו ,הרי
הוא משריש בעצמו נקודה זו ,שכל הפרנסה שלו היא פקדון אצלו לנהוג בה כפי
רצון הבורא.
לעומת זאת ,מצות שבת שבמן ,ענינה דומה לשמיטה .שגם בה ,נאסר עליו לדאוג
לפרנסתו ,ומאידך בשנה השישית תעשה השדה יבול כפול ומשולש ,ולא תאמר
מה נאכל בשנה השביעית .כעין שהיה המן כפול בערב שבת ,לספק צרכי השבת.
[וידוע שנחלקו התנאים בביאור הפסוק 'בחריש ובקציר תשבות' ,האם קאי על
שבת או על שמיטה ,כי שניהם שורש אחד].
נמצא ששני מצוות הם המלמדים את האדם בטחון בה' ,הראשון לראות כיצד
הוא מתנהג בממון שניתן לו כבר ,והאם הוא משתמש בו כראוי לפקדון הנמצא
אצלו .שנית ,להמנע מפעולות אסורות בשביל פרנסתו ,אלא להשכיל שגם העדר
עשיה ,גורם לפרנסה.
עפי"ז היה מקום להשיב על השאלה הידועה כיצד קיימו ישראל מצות צדקה
במדבר ,והתשובה לכך היא ,שאכן לא היו צריכים לקיימה .לא רק משום שלא
היה למי לתת ,כי לכולם היה מן לאכול ,כי זה רק חסרון בקיום לא שהאדם נעשה
שלם ומתוקן עי"ז ,אולם לפי המתבאר ,הנה עצם אכילת המן ואי ההותרה היה בו
נסיון ואמונה כמצות צדקה .שבזה שקיים והחדיר האדם בעצמו את הידיעה
שהקב"ה ממציא לכל חי את מזונו ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כמלוא
הנימה ,ולכן נחשבת אי ההותרה נסיון כמו צדקה ,כי מצד ידיעה זו לא היה מניעה
להעניק לעני וללוי חלק ,שהרי פרנסת יום קצובה מאת ה' ,אלא שלקיימה בפועל
לא היו צריכים.
[אולם בדרך חידוד היה מקום לומר ,שהנה הצדיקים ירד להם לחם מוכן
לאכילה ,ואילו הבינונים היה להם עוגות והיו צריכים לתקנו קצת לאכילה ,ואילו
הרשעים היו צריכים לדוכו ולבשלו (יומא עה .).באם נאמר שאם הצדיק היה נותן
ממזונו לרשע ,אזי לא היה הרשע צריך לתקן במן זה מאומה ,אפשר שקיימו מצות
צדקה במה שהעניקו לאחרים מדרגת המן שניתן להם .כמו"כ הרשעים היו יכולים
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לקיימו על ידי שיכינו לחבריהם הרשעים האחרים .אולם מסתברא מילתא שבעת
שנתן הצדיק ממנו לרשע חזר המן להיות בדרגת מן של רשע לדוכו ולבשלו,
ויל"ע].
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תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
נשובה מצרימה
ית
שה ַה ַמ ְב ַלי ֵאין ְק ָב ַרים ְב ַמ ְצ ַר ַים ְל ַק ְח ָתנו ָלמות ַב ַם ְד ָבר ַמה ֹזאת ָע ַש ָ
אמרו ֶאל ֹמ ֶ
ַי ְ
וֹ
יאנו ַמ ַם ְצ ָר ַים (יד יא)
הו ַצ ָ
ָלנו ְל ֹ
כלל ישראל שיצאו זה עתה ממצרים נכנסים ללחץ והיסטריה ,הם רואים את
מצרים יחד עם 'שרו' של מצרים כמאמר רש"י ,הים לפניהם ,ואנה הם באים .ולא
יך
שר ַד ַב ְרנו ֵא ֶל ָ
אֶ
ה ֹלא זֶה ַה ָד ָבר ֲ
עוד אלא הוסיפו בדבריהם הקשים אל משה " ֲ
תנו
מֵ
ע ֹבד ֶאת ַמ ְצ ַר ַים ַמ ֻ
טוב ָלנו ֲ
ח ַדל ַמ ֶמּנו ְו ַנ ַע ְב ָדה ֶאת ַמ ְצ ָר ַים ַכי ֹ
אמר ֲ
ְב ַמ ְצ ַר ַים ֵל ֹ
ַב ַמ ְד ָבר"' ,טוב לנו' לא פחות ולא יותר ,את מי לעבוד שם ,את מצרים ,האומה
האכזרים שתחת מגפיהם היו משועבדים רד"ו שנים ,ודורות על דורות נולדו לתוך
מציאות איומה ושחורה משחור.
והנה פחד לרגע משתק אותם? לשם הם רוצים לחזור? למצרים? לעבודת הפרך?
לשחיטת הילדים? מה קורה כאן שהם מתבטאים לפתע בלשונות חריפים שכאלו,
הם שכחו מה עברו זה מכבר?
מרור זה שאנו אוכלים
מידי שנה בליל הסדר ,ליל הגאולה ,אוכלים אנו מרור זכר ל'וימררו את חייהם
בעבודה קשה" ,כדי לזכור את השנים הקשות אוכלים ירק מר .גם בפסח מצרים
אכלו היהודים מרור "ומצות ומרורים יאכלוהו" (יב ח) נאמר בפרשת בא .והדבר
לא מובן ,מקשה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל בספרו 'אילת השחר' ,מדוע היו זקוקים
העם לתזכורת באותו הלילה ,הרי זה עתה הם עברו את השעבוד ,הם עוד
במצרים ,עדיין לא יצאו ,למה 'זכרון' לדבר שעדיין לא נשכח.
אלא התירוץ הוא ,אומר הגראי"ל ,שטבע האדם לשכוח מהר מאוד את העבר,
האדם חי בדרך כלל את הווה ,העבר נזרק הצידה ,הוא כמעט לא זוכר ממנו ,לכן
היו צריכים תזכורת ע"י אכילת המרור על אף שעדיין היו במצרים.
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לכן עם ישראל – כמובן בדרך אפשר  -דברו כך אל משה "המבלי אין קברים
במצרים" ,הם לא בדיוק זכרו את מה שהיה ,הדבר לא היה מספיק על לב.
מוסר השכל עצום למדנו מדברים אלו ,על האדם לזכור את העבר ,גם בשביל
להתפלל על העתיד ,ובעיקר כדי להודות לה' הטוב על אשר גמל עימו כל חייו
מעת שננער ממעי אמו ועד עתה.

אספקלריא  -עמ' קנב

פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

פינת ההלכה  /מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק
יוסף שליט"א ,נשיא בית הדין הרבני הגדול ובעל
ילקוט יוסף
פתיחת קופסאות שימורים בשבת
שאלה :האם מותר לפתוח קופסאות שימורים של מצרכי מזון שונים ,בשבת ויו"ט,
או שצריך לפותחם מערב שבת ,או שבשבת יפתחו אותם באופן שהקופסא
מתקלקלת ,כגון שנוקב בתחתיתה שאינה ראויה יותר לשימוש ,האם צריך להקפיד
בזה או לא?
תשובה :מעיקר הדין מותר לפתוח קופסאות שימורים של מצרכי מזון שונים
בשבת וביו"ט .ויש מחמירים לפותחם מערב שבת ,או שכשפותחים בשבת עושים
נקב בתחתית הקופסא ,אבל זו דרך של חומרא ומעיקר הדין מותר לפתוח.
במשנה (שבת קמו ע"א) שנינו :שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות,
ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי .ופירש רש"י ,שובר אדם חבית בסייף או בסכין
מפני שאינו אלא מקלקל ,ואין בזה שום איסור .והסבירו הרשב"א והר"ן ,שאף על
פי שהמקלקל פטור אבל אסור מדרבנן ,כאן משום צורך שבת התירו לכתחילה.
ובגמרא ביצה (לג ):העמידו משנה זו אליבא דרבי אליעזר במוסתקי ,כלומר ,בחבית
שהיתה שבורה וחזרו ודיבקו את שבריה בשרף או בזפת ,שכיון שכלי רעוע הוא,
לא גזרו בו שמא יתכוין לעשות כלי ,אבל בחבית שלימה לא התירו ,שמא יתכוין
בשבירתו לעשות לה פתח יפה ונחשב כמתקן כלי .וכתבו התוספות והרא"ש
(עירובין לד ):שאף שאוקימתא זו נאמרה אליבא דרבי אליעזר ,גם חכמים בני
מחלוקתו מודים בזה להלכה .וכן פסקו הטור והשלחן ערוך (סימן שיד סעיף א).
אולם רבינו אבי העזרי  -הראבי"ה (סימן שלה) ,וכן האור זרוע (חלק ב' סימן עח
אות יב) דחו דברי התוספות ,והסכימו שכל זה לפי רבי אליעזר ,אבל לדעת חכמים
מותר לשבור חבית אפילו שהיא שלימה ליטול ממנה גרוגרות ,והאוקימתא
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שנאמרה בביצה (לג ):במוסתקי ,לא נאמרה אלא לדעת רבי אליעזר ,ואין הלכה
כדבריו ,שהוא יחיד נגד רבים ,וגם שמותי הוא .וכן כתב הריטב"א (בחידושיו
לעירובין לה ע"א) ,וכן דעת הרשב"א והר"ן (שבת קמו ע"א) ,ונראה שאף הרי"ף
בהלכות (שבת קמו ע"א) ,והרמב"ם (בפרק כג מהלכות שבת הלכה ב) שפסקו
כמשנתינו ,והשמיטו את האוקימתא של הגמרא במוסתקי סוברים כהפוסקים
הנ"ל ,שלא נאמרה אוקימתא זו אלא לרבי אליעזר ואין הלכה כן .וכן כתב רבינו
חיים בן עטר בספרו ראשון לציון בחידושיו לביצה (דף צ) בדעת הרי"ף והרמב"ם,
וכן כתב בספר שער המלך (בפרק יא מהלכות שבת הלכה ז).
והקרבן נתנאל (שבת קמו ע"א) תמה על מרן הבית יוסף למה פסק להחמיר כדעת
התוספות והרא"ש ,בניגוד לכלל שכתב תמיד שהוא נוקט כשני עמודי הוראה ,וכאן
יש לנו את דברי הרי"ף והרמב"ם שדעתם להקל ולמה פסק כדעת התוספות
והרא"ש .גם הגאון מווילנא בביאור הגר"א העיר על דברי השו"ע מדברי הרשב"א
והר"ן .הגאון רבי יצחק טייב בערך השלחן (סימן שיד סק"א) הוסיף שגם דעת רבינו
שמשון בר צמח  -הרשב"ץ (בפסקיו לראש השנה לב ):גם הוא סובר כדעת הרי"ף
והרמב"ם שכתבו להקהל גם בכלי שלם .וכן כתב בנו ,רבינו שלמה ,בשו"ת
הרשב"ש (סימן קס) להקל בזה ,וכן דעת הרדב"ז .נמצא שרוב הפוסקים ,ראשונים
ואחרונים שמותר אף בכלי שלם.
ונראה להוסיף שאף לדברי מרן השלחן ערוך ,כל זה מדובר בכלי שלם
שמשתמשים בו לכמה פעמים ,אבל קופסאות שימורים משתמשים בהם לפעם
אחת ולא יותר .ועוד ,שכשפותחים מריקים את כל תכנם ותיכף נזרקים לאשפה,
ואין משתמשים בהם שימוש חוזר ,נראה שגם לדעת השו"ע מותר לפותחם בשבת.
וכך פסק בפשיטות בכף החיים (סי' שיד ס"ק לח) ,וכן הגאון רבי חיים פלאג'י
בספרו רוח חיים (סי' שיד) .אמנם בספר תהלה לדוד כתב לאסור בזה ,וגם הגאון
החזון איש (סי' נא ס"ק יא) כתב לאסור לפתוח קופסאות שימורים ,וגם מורינו חכם
שלום כהן שליט"א דעתו להחמיר כדעת

החזו"א ,אבל נראה להלכה כדעת

המתירים ,וכך פסק גם בשו"ת שאלי ציון (סי יב) ,שו"ת גדולת מרדכי (סי' י) ,שו"ת
אספקלריא  -עמ' קנד

באר משה ,שו"ת מנחת יצחק (ח"ד סי' פב אות לח) ,צדקה ומשפט ,שו"ת חלקת
יעקב (ח"ג סי' ח) ,ועוד כמה אחרונים העלו שאם תיכף אחר השימוש בקופסא
זורקים אותה ,אין זה נחשב כעושה כלי ומותר.
ולפי דרכינו למדנו שמותר לפתוח בשבת פקק של בקבוק מיץ ענבים ומשקאות
קלים ,שסגור ע"י מכסה פך או פלאסטיק ,שמהודק בצוואר הבקבוק ,ושבעת
פתיחת הבקבוק נפרדת טבעת מחלקו התחתון של המכסה ,אפילו הכי נראה
שמותר לפתוח בשבת את פקק זה ,כי נעשה בו שימוש חד פעמי ,ולאחר מכן
זורקים אותו .ומהיות טוב ,הרוצה להחמיר על עצמו בדרך חומרא ,יפתחם מערב
שבת ,וכן בקופסאות שימורים ותבוא עליהם ברכה ,אבל מעיקר הדין מותר
לפותחם בשבת.
פתיחת שקיות חלב וממתקים
ולפי דרכינו למדנו עוד לענין שקיות חלב ,חבילות ממתקים וכיו"ב ,מותר פתוח
בשבת כדי לקחת את המזון ,ובפרט אם עושה כך דרך השחתה וקלקול ,וכן מותר
לקרוע את הנייר שעוטף את המצות כדי לקחת משם מצה ,וכל כיו"ב .ויש
המחמירים שתיכף כשפותח את האריזות הללו צריך להוציא את כל תכולתן ולא
להשתמש בעטיפה ,כי מראה בזה שעושה כלי ,אבל אינו נכון ,כיון שסוף סוף אחרי
שגומר הוא זורק את העטיפה ,אין זה נחשב כעושה כלי ,ורק לבינתיים מחזיק את
המאכל ותיכף משליך לאשפה.
ולפי זה למדנו דבר נוסף ,לענין גביעי לבן המחוברים זה בזה ,שמותר להפרידם
בשבת ,ואין בזה משום מתקן מנא .ואמנם המחמיר להפרידם מערב שבת ,תבוא
עליו ברכה.
'תיקון כלי' במשקפיים
כמו כן ,זכוכית של משקפיים שיצאה ממקומה ,וניתן להחזירה למקומה ללא
הברגה ,מותר ,ואין לחוש שמא יתקע בחוזק ,כי אם יתקע בחוזק עלולה הזכוכית
להישבר ,ועל כן אין בזה גזירה זו ומותר להחזיר זכוכית למקומה ,כל שהוא מעשה
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הדיוט .כמו כן מותר לכוין משקפת בשבת להתאימה לראיה למרחוק או מקרוב,
ע"י סיבוב הדבר המיוחד לכך ואין בזה משום תיקון מנא ,כי כך דרכו ,וכן אין בזה
איסור מוקצה.
הברגה בכלים שונים
וכן מותר בשבת להבריג פקק של בקבוקי מי בושם ,שכאשר הכלי מתרוקן
מהבושם מוציאים את הכיסוי וממלאים שוב במי בושם וחזורים ומבריגים את
הכיסוי למעלה ,ומותר כי זה דרכו בכך ,ולכן גם מותר לנשים להבריג את פותחן
השרשרת ,או תליון ,מאחר שלא מהדקים את זה בחוזק וגם זה עשוי לפתוח
ולסגור ודרכו בכך .וכן מותר להשתמש בבקבוק גומי של מים חמים שנסגר ע"י
הברגה ,שכך דרכו ,וגם אין לאסור בזה משום רפואה בשבת ,כיון שגם הבריאים
עושים כן לפעמים כדי להתחמם .וכן כלים הנסגרים ע"י כיסוי המתברג סביבם,
כמו סיר לחץ ,מותר בשבת לסובב ולסגור ,שכן הם עשויים לפותחם ולסוגרם
תמיד ,ולא להישאר כך בקביעות .וכן סטענדר שנתין להגיה ולהנמיך אותו ע"י
הברגה ,מותר לפתוח את הבורג בשבת כדי להגביה או להנמיך את הסטענדר .וכן
כסא משרדי שרוצה לשנות את הגובה וכיו"ב ,מותר ,כי דרכו בכך.
ולפי זה מותר לאפשר לילדים קטנים שלא הגיעו עדיין לגיל בר מצוה שישחקו
באבני פלא או בלגו ,לחברם זה לזה ,ולבנות צורת מגדל וכיו"ב ,ואין בזה איסור
בונה כי זה זמני .ומותר גם לפרקם ולחזור להרכיבם .ואיש גדול אינו צריך
להתעסק עם משחקים אלו בשבת ,לא ניתנו שבתות לעם ישראל אלא כדי לעסוק
בהם בתורה (ירושלמי שבת פט"ו) ,ולכן כל המשחקים לגדולים הם מוקצה,
והאשכנזים מקילים בזה ,אבל הספרדים מחמירים בכל המשחקים (ועיין בשו"ת
הראשון לציון ח"א או"ח סי' כט) ,אולם לקחת משחק ולתת לקטן שישחק מותר
בשבת ,אפילו שאוחזו בידו ,כיון שהוא לצורך הקטן שהוא מותר לו ,ואין בזה
איסור.
*
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הספד מרן הראשון לציון שליט"א בהלוויית הצדיק המקובל
רבי נסים מויאל זצוק"ל
יום ב' ו' שבט תשע"ח ,קרית -גת (כתיבה :הרב יצחק קורלנסקי ,קרית-גת)
בגמרא (ראש השנה יח ע"א) כתוב" :קשה סילוקן של צדיקים כחורבן בית
המקדש" ,ובמדרש (איכה) כתוב" :קשה סילוקן של צדיקים כשריפת בית אלקינו".
יש חורבן ויש שריפה .חורבן – הכל נחרב ,אבל האבנים עדיין נמצאות .שריפה –
הכל נשרף ולא נשאר שום דבר .יש צדיקים שבפטירתן זה קשה כשריפת בית
המקדש ,לא נשאר כלום אחריהם וכמו שבית המקדש נשרף ונכלה .ויש צדיקים
שפטירתם זה כחורבן בית המקדש ,האבנים נמצאות ,צריך רק לקומם ולשקם
אותם.
צדיק שזיכה את הרבים ,צדיק שעשה בשביל הכלל ,שהרבה פעלים לתורה,
שהחזיק תלמידי חכמים ,שלא היה רק מסתגר לעצמו ,צדיק לעצמו ,זה קשה כמו
שריפת בית המקדש ,כי מי ימלא את החלל הזה במה שהוא זיכה את הרבים ,במה
שהוא עשה.
כשבית המקדש היה קיים ,כל מי שבא לשם היה שואב יראת שמים .כתוב,
גדולה הבאת מעשר שמביאה לידי יראת שמים' ,למען תלמד ליראה את ה' אלקיך
כל הימים' .מי שבא לבית המקדש להביא מעשר ,להביא קרבן ,היה שואב שמה
יראת שמים ,שואב שמה קדושה .קשה סילוקן של צדיקים כחורבן בית המקדש,
כשריפת בית המקדש .בית המקדש היה משפיע ,גם הצדיקים משפיעים.
הדברים אמורים בפרט בצדיק המנוח שאנחנו עוסקים עכשיו בכבודו ,רבינו נסים
זכר צדיק לברכה ,שכל מי שהיה מתקרב אליו ,כל מי שהיה רואה אותו בתפילות,
רואה אותו ביראת שמים שלו ,היה מרגיש חיזוק ,הוא בעצמו היה מתחזק .רואה
אותו איך שהוא מתפלל ,רואה אותו איך שהוא מברך ,ובאיזו ענוה שהיה מתנהג,
זה היה משפיע עליו .בית המקדש משפיע ,גם הוא היה מרגיש השפעה ,כדוגמת
בית המקדש.
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הזדמן לי כמה פעמים לראות את המפגשים שהיו בין האבא זצ"ל לבין הגאון
המנוח שעוסקים עכשיו בכבודו .באיזו התבטלות ,באיזו ענוה ,ממש ענוה ,ענוה
יתירה ,איך שהיה מתבטל כלפי מרן ,ואיך מרן היה מחבב אותו ,איך מרן היה
אוהב אותו .כאשר מרן לא הרגיש טוב ,הוא שלח אליו שליחים שיתפלל עליו ,הוא
ביקש "להתפלל עלי ,אני לא מרגיש טוב" ,כי מרן העריך אותו ,כי הוא ידע את
גודל צדקותו ,הוא ידע כמה היראת שמים שבו .והכל ביושר ,בלי משחקים כלפי
הציבור ,בצביעות ,הכל היה ביושר אמיתי ,צדיק אמיתי.
בילקוט כתוב ,שכאשר משה רבינו נפטר ,היה יהושע הולך ובוכה ,אמר לו הקדוש
ברוך הוא" :יהושע ,מה לך בוכה?" ,אמר לו "איך אני לא יבכה?! ,משה רבינו הלך
מאתנו!" ,אמר לו" :וכי לך לבדך מת? ,גם לי מת!" ,מיד 'ויקרא ה' צבאות לבכי
ולמספד'.
כשצדיק כמו משה רבינו ,שזכה וזיכה את הרבים ,נפטר ,הקב"ה בכבודו ובעצמו
קורא לבכי ולמספד .הצדיק הזה שהיה בבחינת הדבר הזה ,שזיכה את הרבים,
החזיק כולל אברכים ,הקים קהילה גדולה מאד כאן בקרית-גת ,במשך שנים .לפני
שנים הייתי אצלו כאן בקרית גת במוסדות שלו ,ונתתי שם שיעור לאברכים,
והמנוח ישב לידי ,אבדל"ח ,באיזו התבטלות ,ועוד איזה פער גילאים היה בינינו?!,
אבל באיזה כבוד ,וכך כל חכם ,כל חכם שהיה בא ,איך היה מתבטל כלפיו ,כלפי
חכמים ,בענוה מיוחדת ,ממש ענוה שלא מוצאים כמותה .והכל מתוך יראת שמים
אמיתית.
כתוב בגמרא (יבמות דף ע"ז) ששאול המלך לא נספד כראוי ,ולכן נגזרה גזירה
והיה רעב בארץ ,שלא הספידו אותו כמו שצריך ,כדבעי .ולכאורה תמוה ,רבותי,
יש בנביא פרק שלם (שמואל-ב א)" :ויקונן דוד"" ,על במותיך חלל ,איך נפלו
גיבורים" ,דוד המלך הספיד את שאול המלך ,ואם כן איך הגמרא ביבמות אומרת
ששאול המלך לא הוספד כהלכה ,ולכן נגזרה הגזירה שתהיה רעב בארץ?! זה דבר
תימה.
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אלא ,בגמרא (מסכת שבת ק"ה ע"ב) כתוב שכל המתעצל בהספדו של חכם ,ראוי
לקברו בחייו ,כמו שהיה אצל יהושע שעלה להם הר געש .צריך הרבה להספיד
חכם ,אבל איך להספיד אותו? לא לספר לציבור דברים שלא יוכלו לעמוד בהם,
למשל ,אם החכם היה דיין באיזה מקום ולספר עליו שהיה דיין ,וכי כולם דיינים?!
כולם יכולים להגיע למדרגה שלו?! אלא לספר על המנוח דברים שהציבור ילמד
ממנו ,כמו שאמר שלמה המלך 'והחי יתן אל לבו' ,זה ההספד.
שאול המלך הוספד ,דוד המלך אמר עליו 'איך נפלו גיבורים'' ,על במותימו חלל',
דיבר על החסדים שהוא עשה .וכי היו כולם גיבורים?! כולם מלכים שיש להם
אפשרות לעשות חסדים?! זה 'שלא נספד כהלכה' .צריך להספיד בצורה ש'והחי
יתן אל לבו'.
רבותי ,כשרואים את הנפטר ,צריך להספיד אותו כהלכה ,שכל אחד ואחד ילמד
מדרכיו ,איזה תפילות ,כמונה מטבעות ,איזו יראת שמים ,אלו בכיות שהיה בוכה
בתפילות .החזיק תורה כאן במקום הזה ,הקים עולה של תורה ,עשרות עשרות של
אברכים החזיק אותם במשך שנים ומסר את נפשו כדי להחזיק אותם ,כדי לקיים
אותם .וזה כל אחד יכול ללמוד מדרכיו ,את אהבת התורה שהיתה בו ,את
האהבת חכמים שהיתה בו .את הענוה הגדולה והמיוחדת שהיתה במנוח הזה -
לא ,נספד כהלכה!
כל אחד ואחד ילמד מדרכיו ,יראת שמים טהורה ,יראת שמים אמיתית ,פחד
מהקב"ה ,ראו אצלו ,כולו היה בוער מיראת שמים ,כבוד חכמים שהיה לו באופן
מיוחד .כמה צריך בדור שלנו לחזק את הדבר הזה של כבוד חכמים ,כמה דבר זה
ירד בעוונות הרבים וצריכים לחזק את זה .וזה המנוח ,נלמד מדרכיו ,איך היה
מתבטל כלפי חכמים ,איך היה רועד כשהיה מדבר עם מרן זצ"ל ,כל כולו היה
רועד ובחיל ורעדה היה מדבר עם מרן .ולא לחינם מרן היה מעריך אותו והיה
אוהב אותו מאד ,הוא ראה ממש אדם אמיתי.
כל אחד ואחד ילמד מדרכיו ,יתחזק בלימוד התורה ,יתחזק בקביעת עתים
לתורה ,שלא יעבור על אף אחד מאתנו יום אחד בלי לימוד תורה ,רבותי" .בראתי
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יצר הרע – בראתי לו תורה תבלין (קידושין ל' ע"ב) ,לכולם יש יצר הרע ,אבל
התורה זה התבלין .כותב הגאון מווילנא בספרו מעשה רב ,מה זה 'תורה תבלין'?
לימוד הלכה למעשה! כשלומדים הלכה למעשה ,זה ה'תורה תבלין' .אם ילמד
גמרא ,ילמד מוסר ולא ילמד הלכה למעשה ,עדיין זו לא 'תורה תבלין' ,כך כותב
הגאון מווילנא.
כמה הוא אהב את האברכים שישבו ועסקו לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא.
כשהייתי מגיע לכאן ,הוא היה מספר לי כי סיימו לימוד בית יוסף בהלכות האלו
ובהלכות האלו .כל כולו היה ,כל מעייניו היו לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא.
נלמד מהדבר הזה ,נתחזק מכל הדברים האלו כולם ,ויהי רצון שהרב הצדיק הזה,
המנוח הגדול הזה יעמוד בתפילה על אשתו האלמנה הרבנית שתחיה ,על כל בני
משפחתו ,על בניו ,בנותיו ,נכדיו ונכדותיו ,ועל כל הקהל הקדוש שנמצא כאן ,שלא
נוסיף לדאבה עוד ונזכה לתחיית המתים ובלע המוות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה
מעל כל פנים ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן ואמן.
*
שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי .לתגובות:
8033050@gmail.com
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חינוך

חינוך בפרשה  /הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ',
מחנך ,מנהל ת"ת ,ומרצה חינוכי
אשירה לה'
בחודשים האחרונים יושב אני מספר שעות שבועיות בשכנות לתלמוד תורה
נחשב .התחלתי להבחין בקול שירה מעורר בוקע מהת"ת .בימי שישי ,לקראת
החגים וימי החנוכה ,כמו גם ב'ימים רגילים' וימות החול .קולות תשב"ר משוררים
'שירי נשמה' ,מנגינות כיסופין וערגה .זמירות שבת ומועדי ישראל ,ניגונים
מרגשים .הדבר החל לפעום בקרבי .אינני יודע אם אלו תלמידי כיתה בודדת ,או
נחלת הכלל .לא יודע ולא שואל 'למה' .לא רוצה שזה יפסיק.
בדור ערפילי וחשוך כדורנו ,תקופת בלבול והסתר פנים ,בעת שרואים בחוש את
דברי רבינו אור החיים הק' שלקראת קץ הגלות נשקע בטומאת שער הנ' ,צריכים
'חבלי הצלה' שיצילנו מ'חבלי משיח' .שירת ילדים בבית ובכיתה מחשלת ומבססת
את חיבורי הקדושה .היא נוטעת עוצמה שבכוחה להציל נפשות תועות אף ברגעי
לו ְדיָה שורשית ,הפורטת על מיתרי הנשמה .נצייד את
ניסיון .יצה"ר נמוג מול ֶמ ֹ
הילדים בנשק קודש מול הבלי הזמן.
'אוצרנו הישן' מלא בסיפורי הוד על נשמות שחזרו לשורשן בשמיעת לחן יהודי
ובנֵי ַי ְש ָר ֵאל ,מכאן ל'תחיית המתים' ,בחשכת השואה
שה ְ
ָשיר ֹמ ֶ
נאדר בקודשָ .אז י ַ
התחזקו בזמריר שנשא גוף ונפש דוויים אל עבר מחוזות מאירים ,נאחזו בתווי
הנוחם והתקווה .רבינו הבעל שם טוב זי"ע ותלמידיו הקדושים הפיחו רוח חיים
באמצעות השירה ,הפיחו רוח חדשה בעצמות היבשות .הניגון המשתפך והרך כמו
גם ה'מארש' הקצבי הקצר ,מרעיפים טללי תחי.
בכח הניגון לרומם ,לנער את האבק הגשמי ,לחשוף געגוע ולהצית כמיהה .הניגון
יכול להעביר את המשורר למצב רוחני אחר ,כמו שהשיב לנביא אלישע את
ַת ַהי ָע ָליו יַד
היכולת לקבל את השראת רוח ה' עליו ,כמו שנא' " ְו ָהיָה ְכ ַנ ֵגן ַה ְמ ַנגֵן ו ְ
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ה'" (מ"ב ג' ט"ו) .בין אם זה לחן פתוח ,ללא מילים ,שבכנפיו לעורר ללא תיחום,
ובין ניגון המוגבל למילים קבועות ,בכוחם לרומם ולנצח ,לחמם ולצחצח ,צמאה
לך נפשי ...טוב להודות לה' ...תהא השעה הזאת ...איי איי...
לפני שבעים-שמונים שנה כונתה העיר חיפה בתואר המפוקפק 'העיר האדומה'
בהיותה מעוז ליהודים תועים השבויים באמונה הקומוניסטית .חלקם 'נושרים'
שערקו מבית אבא ואמא ללכת שולל אחר הרעיון הבולשביקי .חלקם פליטי
השואה ,שאמונתם התערערה בצוק העיתים .בימים ההם הגיע ארצה האדמו"ר
רבי שאול ידידי' זצ"ל ממודז'יץ .הוא בחר לשבות בחיפה ,ללקט אורות ולגלות
מטמוניות בקרב 'עם שרידי חרב' .בנו ,לימים האדמו"ר רבי שמואל אליהו זצ"ל,
כתב אגרת לאחיו שהתגוררו בארה"ב ,בה מתוארת נסיעת אביהם זצ"ל .וכה כתב
בתוך דבריו "רבי בחיפה ,זהו דבר יוצא דופן .חיפה לא קולטת אדמורי"ם .ל'רבי'
אין אחיזה בחיפה ...לחמם את חיפה עד לדרגה הגבוהה של דביקות ,התלהבות
והתפעלות ,זאת יכול כ"ק אאמו"ר שליט"א ,וכך הווה"...
ממשיך הוא בתיאורו המרגש "...ליל שבת' ,הטיש' ,בית המדרש מלא כולו ,חיפה
הקרה התחממה .אנשים מכל הסוגים באו ,גם רחוקים מאוד .גם המזכירים של
מפא"י ,הסתדרות העובדים ,מפלגת הפועלים ,הגיעו לשמוע את אאמו"ר
שליט"א ...כך עמדו שעות ,שרויים ברגעים יפים ומעוררים ,שזורים יחד בתורה,
ניגונים ארוכים וקצרים .כמו ילד קטן שרוצים לתת לו תרופה ,ומחברים את
התרופה עם סוכרייה ,כך מחבר אאמו"ר שליט"א את התורה -בנגינה ,בכך
נפתחות האזנים לשמוע ,ועם הניגון היפה בולע הוא גם דבר תורה ,זה ָה ֶר ֶצ ְפט,
הרפואה לצעירים ...לאחר ה'טיש' החלו לשיר ולרקוד ...חמימות ה'טיש' הכניסה
בהם התלהבות דקדושה ,הניצוצות הובערו."...
אך אוי לנו שהשטן וכת-דיליה נעצו טלפיים ב'ניגון היהודי'! הרעילו את באר
תרופת הפלאים שחשפו רבותינו אבות החסידות .יצה"ר החדיר זוהמת ניגוני
שחורי-אפריקה ,הקצביות והמהפנטות ,שמקורם שם בטכסי ג' עבירות חמורות,...
כ'קליפה טמאה' על שער הנגינה .אין אלה שירים חסידיים!
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נצ'ע" ,להתנועע
"פ ֶר ֶ
ומהו כן שיר חסידי? ניגון שהנך יכול לעמוד איתו על ַ
בדביקות ולחוש לבי ובשרי ירננו .להביט עמו בנרות שבת ולחוש 'שירו לה' שיר
חדש'...
*
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
'האיצטגנינות באספקלריא של תורה'' ,עוד
אבשלום חי' ,ומהדיר ספרי 'עקידת יצחק' עה"ת
חובת האב ללמד בנו אומנות
פרק רביעי
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.
מנהגו של עולם הוא שההורים משתדלים לכוין את ילדיהם לצעוד בדרך בה הם
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
מרצונותיהם העצמיים ולא לכפות את רצונם על רצון הבן ,אם הוא הגיע לכלל
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
היא שישתדלו לתת לבניהם את היעוץ הנכון לתועלת הבן (וכמובן באופן שהיועץ
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?
כאשר הורה מתלבט רוצה להשיב לעצמו נכוחה על שאלות אלו ,מוטל עליו
בראשונה להבין שהוא קיבל פקדון מיד הבורא ,בדמות בניו ובנותיו .אך הוא אינו
השליט ,האדון והבעלים עליהם .לפיכך עליו לנתק את הנושא מרגשותיו ורצונותיו
האישיים ולנסות להבין מה רוצה ממנו המפקיד יתברך ,נותן התורה ,כיצד לחנך
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
והכרת פני המציאות המתאימה לבנו.
משום כך שטחנו בפני הקורא את דברי חז"ל  ,הראשונים והאחרונים ,על חיוב או
אי חיוב האב ללמד את בנו אומנות .במאמר אחרון זה ,נביא את פסק ההלכה של
גדולי התורה בענין.
להלכה השמיטו הטור והשו"ע דין זה ,שהאב חייב ללמד את בנו אומנות ,אך
המגן אברהם (סי' קנו) ,המביא להלכה עשרות פרטי דינים שלא הובאו בשו"ע,
כותב" :קידושין דף ל' ע"ב חייב אדם ללמד בנו אומנות או לעסוק בסחורה ואם
אינו עושה כן כאלו מלמדו ליסטים".
וכן מצינו בשו"ע (או"ח סי' שו ,ו)" :חפצי שמים מותר לדבר בהם ,כגון :חשבונות
של מצוה ,ולפסוק צדקה ,ולפקח על עסקי רבים ,ולשדך התינוק ליארס וללמדו
ספר או אומנות" .וכתב המגן אברהם (ס"ק יג)" :אומנות -דהוא נמי מצוה ,דאם אין
לו אומנות עוסק בגזל" .וכ"כ השו"ע הגר"ז והערוה"ש.
ואמנם הגרב"ד ליבוביץ זצ"ל כתב בנושא דברים נחרצים בענין ,בספרו ברכת
שמואל (קדושין סי' כז) ,וסיכום דבריו הוא כך" :היוצא מדברינו שעפ"י התורה
החיוב דבנים ובני בנים בתלמוד תורה הוא לעשותם ולשננם שיהיו גאוני וחכמי
התורה ,זה הוי החיוב ולא דהוי רק מכשירין שיהיו יהודים ,אלא דוקא שילמדם
וישנם בכל התורה כולה ואם ח"ו אינו מלמדם עוקר כל מצות ת"ת דבנים ובני
אספקלריא  -עמ' קסה

בנים ,ב) גימנזיות ואוניברסיטטן אסור משום מינות ר"ל ומו"ר בשעת המלחמה לא
התיר אפי' בענין פיקוח נפשות דעי"ז דוחה נפש מישראל ואין מתרפאין בעצי
אשירה ,ג) לימוד החכמות בקביעות אפי' בינו לבין עצמו אסור ונפסק ברמ"א סי'
רמ"ו סעי' ד' דלעולם אסור ללמוד שאר חכמות בקביעות כי אם באקראי בעלמא",
עכ"ל.
יצויין כי לענ"ד ,דברי הברכ"ש נאמרו לבעלי מעלה ,המסוגלים לשקוד בעסק
התורה ולמצוא בה את סיפוקם .ידוע ומפורסם בי מדרשא ,שהלימוד בספר ברכ"ש
עצמו ,אינו מתאים לכל צורב ,ובישיבות מתייגעים טובי הלמדנים על הבנת דבריו
העמוקים של רבי ברוך בער( .בדידי הוי עובדא ,שהתבקשתי ע"י ראש ישיבת מיר,
מו"ר הגרא"י פינקל זצ"ל ,להסביר למתקשים את מהלך שיעורו של הגר"נ לסמן
זצ"ל ,מראשי ישיבת מיר ,אותם מסר ברמה עיונית גבוהה ,כאשר לאו כל מוחא
סביל דא .וכך היא הדרך ,לקרב את הצעירים לעסק התורה ע"י שנטעים להם
בניחותא ,באהבה ובסבלנות ,את התורה העמוקה מיני ים) .על כן בכל מקרה יש
לנהוג לגופו וכל ערום יעשה בדעת ,בעצת רבותיו ,המכירים את נפש בנו ,אופיו
ויכולותיו האישיים.
האגר"מ (הנ"ל) פוסק בענין כך" :ועוד נראה בטעם ר' נהוראי שכיון שאם ילמד
לבנו גם אומנות לא יוכל ללמד כראוי בהכרח שגזירת בזעת אפיך ,וכן והרעותי את
מעשי וקפחתי את פרנסתי שאמר רשב"א במתני' ,א"א שיהיו על השנים דבילדותו.
וכמו שא"א שיהיו גם על ימי השבתות וי"ט ואף בחול על זמן התפלה ,דהא לא
יגזור השי"ת שיעברו על איסורין ובהכרח הוא רק על ימי החול ולא בזמן התפלה,
והובטחנו שמעבודה דבימי החול ולא בשעת תפלה יתן לנו לחם וכל צרכינו ,וכ"כ
סובר ר' נהוראי שהוא לענין הלמוד עם בנו בנערותו שכיון שא"א שיוכל ללמד אם
בנערותו ילמדהו אביו גם אומנות בהכרח שהשנים הללו א"צ ללמדו אומנות ולא
נאמר על שנים אלו שיצטרך לעסוק בהן באומנות בשביל הגזירה דבזעת אפיך
ומאמר וקפחתי את פרנסתי .ולכן שייך זה רק בנערותו .אבל כשנגדל וצריך בעצמו
לעמול לפרנסתו ופרנסת אשתו ובניו לא שייך זה וגם הוא מודה דצריך לעשות
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איזה מלאכה דעל שנים אלו הרי ודאי היתה הגזירה ,וגם הא כבר הגיע בזמנם
להמדרגה שהיו יכולין ללמד גם עם עשיית מלאכה ,ואף בזמננו שכל חיינו אין
מגיעין רובא דרובא למדרגה כזו שלכן התירו בזמננו וזה מאות בשנים ליטול שכר
בעד רבנות ולמוד תורה ,לא שייך שנתבטל גזירת השי"ת לגמרי אלא אולי ליחידים
ממש שייך שתתבטל" ,עכ"ל ועיש"ע .היינו שלדברי האגר"מ ,כל עוד האדם אינו
נשוי ולא צריך לעמול על פרנסתו ופרנסת ביתו ,אין לאביו ללמדו אומנות ומסחר
ועליו לעסוק אך ורק בתורה.
הגר"ע יוסף זצ"ל (שו"ת יחוה דעת ח"ג סי' עה) נשאל בשאלה הבאה" :נער
שסיים לימודיו בבית ספר יסודי ,האם עדיף להמשיך לימודיו בישיבה תיכונית,
לקיים משנת חז"ל יפה תלמוד עם דרך ארץ ,או עדיף יותר להמשיך ללמוד
בישיבה קדושה ,אשר בה כל הזמן מוקדש ללימוד התורה בלבד?".
הוא מאריך בענין כדרכו וסיכומו הוא כך" :לאור כל האמור נראה שכל שישנה
אפשרות שימשיך את לימודיו בישיבה קדושה שעוסקים בה בתורה בלבד ,אין ספק
שעדיף ללכת לישיבה כזאת יותר מאשר ללכת ללמוד בישיבה תיכונית ,כדי שיוכל
להיות מושלם בכל מקצועות התורה ,כי מי לנו גדול מהרמב"ם שהעיד על עצמו
באגרותיו :שכל מה שעסק בחכמות אחרות כפילוסופיא ורפואה וכדומה ,אינו אלא
לשמש לרקחות ולטבחות לתורה הקדושה להראות העמים והשרים את יפיה כי
טובת מראה היא ,ועם כל זה התאונן על כי נתמעטה עונתה של התורה .ואמר
החכם מימי לא נצחני אלא בעל מלאכה אחת ,כמו שכתב בשו"ת התשב"ץ חלק
א' (סימן ע"ב) .ואשרי חלקו של השם כל מעינותיו בתורתינו הקדושה ,כי היא
חיינו ואורך ימינו .וכמו שנאמר :אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום,
כי מוצאי מצא חיים .ובפרט אם נתברך בכשרונות מעולים והוצק חן בשפתותיו,
שאם ישקוד על דלתות תורתינו הקדושה ,יהיה מורה הוראות בישראל וממצדיקי
הרבים ,שמעלתו גדולה מאוד ,ובפרט בדורינו זה" ,עכ"ל.
והגאון רבי מנשה קליין זצ"ל כותב (שו"ת משנה הלכות ח"י סי' קנט) ..." :מ"מ מן
התורה ליכא חיוב על האב לשכור לו מורה שילמוד עמו אנגלית ,ואין זה בכלל מה
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שאמרה תורה ולמדתם אותם את בניכם ח"ו ואין זה בכלל מלמדי תינוקות אשר
מוטל על הציבור כולו מתקנת ריב"ג ועל הני הוצאות לא מחייב מדין ולמדתם
ואדרבה אם הי' אפשר הי' צריך לבטל בכלל לימודי חול בישיבה שלא להתערב
רע בטוב ושפחה לא תירוש גבירתה"...
הנושא ארוך וכבר דשו בו רבים וטובים ,ונסיים בדבריו הנפלאים של הגאון ר'
חיים פלאג'י זצ"ל ,בספרו תוכחת חיים (פרשת ויצא ,עמוד קכח) ,וזו לשונו:
"ממוצא דבר הבט ימין וראה ,כמה הגדילו חז"ל בעונש עון זה על המסיר בנו
מתלמוד תורה ,ואם יש מקום לחלק בין כשהאב הוא הגורם להוציאו מת"ת דמה
יעשה אותו הבן ולא יחטא ,דאז אין הכי נמי שיש לאביו עונש .אבל יש מקום
ללמד זכות לאב ,כשהבן בלאו הכי אינו רוצה ללמוד ,וגם אינו רואה סימן טוב
בלימודו ,דמה לו לאב להניחו בלימודו ,אחר שטרח עם בנו הרבה ולא עלה בידו,
דודאי דכל כי האי גוונא יש ללמדו אומנות או להוציאו לסחורה וללמדו דרך ארץ.
והרי מצינו מעשה רב שאמרו בפסחים קיג ע"א ,א"ל רב לאייבו בריה טרחי בך
בשמעתתא ולא מסתייעא מילתא ,תא אגמרך מילי דעלמא עיין שם .הרי דאע"ג
דרב גדול בתורה ובקדושה ,עם כל זאת כשטרח עם בנו ללמדו ולא איסתייעא
מילתא ,הוציאו לשוק ולימדו מילי דדרך ארץ ...אבל כל שיש בידו לטרוח כדי
שילמד בנו תורה ורואה בבנו שהוא מוצלח בתורה ,ועכ"ז מוציאו מן התורה
ובסיבתו הוא יוצא לשוק ,לא ימלט מן העונש האמור בזה ,ובעל נפש יחוש לעצמו
וידחוק הרבה הגם כי אין יכולת בידו לפרנסם ,יבטח בשם ה' וישען באלקיו כי הוא
אל זן ומפרנס לכל ,ולא יוציא אחד מבניו הגם כי רבים הם מן התורה תמיד כל
הימים ...וכבר מצינו לרב פפא שהיו לו עשרה בנים וכולם היו חכמים מגדולי חכמי
התלמוד ,גם אמרו על הרא"ש שהיו לו עשרה בנים כולם חכמים ...ואם רואה
בבניו שאינם מצליחים בלימודם ,לא יוציאם לחולין ,כי אם אחר שכבר ילמדו
תנ"ך ופירוש רש"י ,וגמרא ברכות ,ויו"ט וכתובות ,או מדרש ,לפי הסדר ומצב
העיר ,שלמודים בחברת ת"ח .ואז כשיוציאנו לסחורה או לאומנות ,יהיה בקי בטיב
לשון הקודש ובתפלות ודינים ...ואף לאחר שיצא לשוק והוא בסחורה או באומנות,
אספקלריא  -עמ' קסח

תמיד כל הימים שיש לו פנאי או בבוקר או בערב לרבות הלילות ,יהיה לו חכם
מיוחד בביתו ללמדו ספר שולחן ערוך אורח חיים ויורה דעה בדינים הצריכים לו
ובספרי מוסר ...כדי שיתקיים בו יפה ת"ת עם דרך ארץ ,ובודאי דבכהאי גוונא לא
מיקרי מעביר בנו מתלמוד תורה ,יען דעתו עליו ללמדו תורה בעתים ידועים
ובשבתות וימים טובים וכו' ,ודברי פי חכם חן" ,עכ"ל.
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
והכרת פני המציאות המתאימה לבנו.
לאחר הפנמת הדברים הללו ,ראינו ולמדנו יחדיו מה כתבו חכמינו ז"ל ,מורי
דרכינו ונתיבותינו ,שהשכילו להבין מה רוצה מאיתנו יוצרם ובעליהם האמיתי של
ילדינו.
ושהקב"ה יזכנו להוביל את ילדינו בדרך הנכונה בעבורם ,כרצון ה' יתברך.

אספקלריא  -עמ' קסט

חידות

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב
בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל
משוררים על הגש"פ
שאלות בפרשת בשלח
א .מי מהמוזכרים בפרשתינו הולידו הוא אביו ובנו בני ז' שנים?
ב.

אלו ביאורים ללשון "איש" מצאנו ברש"י?

ג.

מאיזה פסוק בפרשה נדרשה הלכה מהלכות הדלקת הנר?

ד.

היכן ברש"י בפרשתינו מצאנו "לימוד דרך ארץ"?

ה .היכן מצאנו לשון "חפיסה"? ולשון "חכמה"? ולשון "חיבה"?

חדוותא דאפטרתא הפטרת בשלח (שופטים ד)
ו.

מאיזה מעשה בהפטרה נלמדת הלכה מהלכות ר"ה?

ז.

באיזו לשון נקראת בהפטרת חזרתם של ישראל בתשובה?

*
תגובות

ופתרונות

(לכל

השאלות

או

חלקן)

נא

לשלוח

לכתובת.

7628366@okmail.co.il
*

תשובות ל'חדוותא' בא
א .איזה דבר משותף לבור שבו הורד יוסף ולגלות מצריםע (ופירש"י)?
בו ָמ ַים :ופירש"י.
בור ֵרק ֵאין ֹ
שהבור שבו הורד יוסף נאמר בו (בראשית לז ,כד) ְו ַה ֹ
ממשמע שנאמר והבור ריק ,איני יודע שאין בו מים ,מה תלמוד לומר אין בו מים,
מים אין בו ,אבל נחשים ועקרבים יש בו (ב"ר שם  -שבת כב:).

מ ֶא ֶרץ ָה ַע ְב ַרים ְוגַם
ַב ַתי ֵ
ֻּנב ֻגּנ ְ
ע והשיבו לי כמה ת"ח שיוסף הורד לבור בית האסורים במצרים (בראשית מ ,טו) ַכי ג ֹ
בור :וכן מצרים הייתה כעין בור שבו היו כל ישראל אסורים.
שמו ֹא ַתי ַב ֹ
אומה ַכי ָ
יתי ְמ ָ
ֹפה ֹלא ָע ַש ַ

אספקלריא  -עמ' קע

ובפרשתינו עה"פ (יב ,ו) והיה לכם למשמרת ,פירש"י היה ר' מתיא בן חרש אומר,
הרי הוא אומר ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים (יחזקאל טז ,ח ,).הגיעה
שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו ,ולא היו בידם מצות להתעסק בהם
כדי שיגאלו ,שנאמר ואת ערום ועריה (שם ז ,).ונתן להם שתי מצות ,דם פסח ודם
מילה שמלו באותו הלילה ,שנאמר מתבוססת בדמיך (שם ו ,).בשני דמים ,ואומר
גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו (זכריה ט ,יא ).וכו'.
והיינו שמצרים הייתה נחשבת ל"בור שאין בו מים"עא.
ב.

באיזו מכה מצאנו לשון שביאורו בכמה מקומות "אתמול"?

ָמש
ש ְך ַעל ֶא ֶרץ ַמ ְצ ָר ַים ְוי ֵ
יהי ֹח ֶ
ח ַמ ַים ַו ַ
ָד ָך ַעל ַה ָ
שה ְנ ֵטה י ְ
אמר ד' ֶאל ֹמ ֶ
ַי ֶ
(י ,כא) ו ֹ
ש ְך :ופירש"י וימש חשך .ויחשיך עליהם חשך יותר מחשכו של לילה ,וחשך של
ֹח ֶ
לילה יאמיש ויחשיך עוד :וימש .כמו ויאמש .יש לנו תיבות הרבה חסרות אל"ף,
לפי שאין הברת האלף נכרת כל כך אין הכתוב מקפיד על חסרונה.
ג.

היכן מצאנו לשון שנינה?

נו וכו' ופירש"י אומר אני שהוא לשון
ֶח ַרץ ֶכ ֶלב ְל ֹש ֹ
ול ֹכל ְבנֵי ַי ְש ָר ֵאל ֹלא י ֱ
(יא ,ז) ְ
שנון ,לא ישנןעב .וכן לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו (יהושע י ,כא ,).לא שנן.
אז תחרץ (שמואל-ב ה ,כד ,).תשתנן .למורג חרוץ (ישעי' מא ,טו ,).שנון .מחשבות

עא וייתכן שמצרים נחשבת לבור שאין בו מים כיון שתכונת הבור היא אגירת מים ממי הגשמים ,ומצרים הם בור
תה ֹלא ְכ ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַר ַים ַהוא
מה ְל ַר ְש ָ
שָ
תה ָבא ָ
שר ַא ָ
אֶ
שאינו מקבל ממימי הגשמים ,כאמור (דברים יא ,י) ַכי ָה ָא ֶרץ ֲ
ָרק:
ית ְב ַר ְג ְל ָך ְכגַן ַהי ָ
ע ָך ְו ַה ְש ַק ָ
ַר ֲ
שר ַת ְז ַרע ֶאת ז ְ
אֶ
חם ֲ
אתם ַמ ָ
שר ְי ָצ ֶ
אֶ
ֲ
וביאור העניין ,שהחילוק בין ארץ ישראל לארץ מצרים הוא כדברי חז"ל (יומא עו" ).שאלו תלמידיו את רבי שמעון
בן יוחי מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה למלך
בשר ודם שיש לו בן אחד פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה עמד
ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו כל יום אף ישראל מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר
שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים"
והיינו שמשום חביבותם של כלל ישראל רצה שישאו עיניהם למרום לבקש על הגשמים ונתן להם ארץ הצריכה
חנָה
מ ֵר ַשית ַה ָ
יך ָבה ֵ
א ֹל ֶק ָ
תה ָת ַמיד ֵעינֵי ד' ֱ
יך ֹד ֵרש ֹא ָ
א ֹל ֶק ָ
שר ד' ֱ
אֶ
"א ֶרץ ֲ
תפילה על הגשמים והיינו (דברים יא ,יב) ֶ
שנָה" ,וממילא ביאור הפסוק שמצרים היא בור שאין בו מים היינו שאין בו קיווי ותפילה לד' על
ח ַרית ָ
ְו ַעד ַא ֲ
מזונותיהם.
ישנֵה ְל ַמ ְנ ַבח ,והיינו שהכוונה שלא נבחו על
ַנזֵק ַכ ְל ָבא ְב ַל ְ
ול ֹכל ְבנֵי ַי ְש ָר ֵאל ָלא י ְ
עב ויתבאר עפ"י התרגום אונקלוס ְ
כלל ישראל .וקצת צ"ב שתקרא הנביחה שינון הלשון ויאמר כן על בע"ח שאין בהם דיבור ,ולכאו' היה צריך להיות
"לא נבחו" או "לא חרצו פיהם" ,ושמא יתבאר עפ"י דברי הכלי יקר שיבאורו להלן שבעל לשוה"ר נקרא כלב.

אספקלריא  -עמ' קעא

חרוץ (משלי כא ,ה ,).אדם חריף ושנון .ויד חרוצים תעשיר (שם י ,ד ,).חריפים,
סוחרים שנוניםעג:
ולשון חבטה?
אכלו
שר ֹי ְ
אֶ
קוף ַעל ַה ָב ַתים ֲ
זוזת ְו ַעל ַה ַמ ְש ֹ
תי ַה ְמ ֹ
(יב ,ז) ְו ָל ְקחו ַמן ַה ָדם ְו ָנ ְתנו ַעל ְש ֵ
תו ָב ֶהם :המשקוף .הוא העליון ,שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו ,לינט"ל
ֹא ֹ
בלע"ז .ולשון שקיפה ,חבטהעד ,כמו קול עלה נדף (ויקרא כו ,לו ,).טרפא דשקיף .
חבורה ,משקופי:
והיכן מצאנו לשון חמלה?
ע ֵל ֶכם ְו ֹלא ַי ְהיֶה ָב ֶכם ֶנגֶף ְל ַמ ְש ַחית ְב ַה ֹכ ַתי ְב ֶא ֶרץ
ופ ַס ְח ַתי ֲ
יתי ֶאת ַה ָדם ָ
(יב ,יג) ְו ָר ַא ַ
ַמ ְצ ָר ַים :ופירש"י ופסחתי .וחמלתי ,ודומה לו פסוח והמליט (ישעיה לא ,ה.).
ד.

איזו מכה הכתה גם מחוץ לארץ מצרים?

כור ְב ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַר ַים וכו'
יתי ָכל ְב ֹ
(יב ,יב) ְו ָע ַב ְר ַתי ְב ֶא ֶרץ ַמ ְצ ַר ַים ַב ַּל ְי ָלה ַהזֶה ְו ַה ֵכ ַ
ופירש"י אף בכורות אחרים והם במצרים ,ומנין אף בכורי מצרים שבמקומות
אחרים ,תלמוד לומר למכה מצרים בבכוריהם (תהלים קלו ,י:).
ה .איזו לשון משמעותה כלי שיש בו בית קיבול ,וגם אחד מחלקי הפתח?
קוף ְו ֶאל
שר ַב ַסף ְו ַה ַג ְע ֶתם ֶאל ַה ַמ ְש ֹ
אֶ
וט ַב ְל ֶתם ַב ָדם ֲ
זוב ְ
ֻדת ֵא ֹ
אג ַ
תם ֲ
ול ַק ְח ֶ
(יב ,כב) ְ
שר ַב ָסף וכו' ופירש"י אשר בסף .בכלי ,כמו ספות כסף:
אֶ
זוזת ַמן ַה ָדם ֲ
תי ַה ְמ ֹ
ְש ֵ
ובמכילתא (בא פ''ו ופי''א) אין סף אלא אסקופה

עה

שנא' אמות הספים.

קו ֵרא
קול ַה ֹ
םות ַה ַן ַסים ַמ ֹ
אבל ברש"י פירשו על המזוזות (ישעיה ו ,ד) ַו ָינֻעו ַא ֹ
שן :ופירש"י אילות סיפי הם מזוזות הפתח שנמדדין במדות אמות
ְו ַה ַב ַית ַי ָמ ֵלא ָע ָ
לגובה ולרוחב והן מזוזת ההיכל

עו

עג

וביאר בכלי יקר (בראשית לז ,ב בתוה"ד) "ואמרו רז"ל (פסחים קיח ).כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים
שנאמר (שמות כג.א) לא תשא שמע שוא וסמוך ליה לכלב תשליכון אותו ,וטעמו של דבר שכל המספר לשון הרע
נדמה ככלב המנבח וחורץ בלשונו ,ולפיכך ישראל במצרים שלא היה בהם לשון הרע ,כתיב (שמות יא.ז) ולכל בני
ישראל לא יחרץ כלב לשונו".
עד ויתכן שזהו גם מקור הלשון "איסקופה" בלשון ארמי.
עה ובמצודת ציון פי' הלשון (מלכים -א יד ,יז) בסף" .האסקופה נקראה גם היא סף ,כמו המזוזות ,וכן (שופטים יט ,כז)
וידיה על הסף".

אספקלריא  -עמ' קעב

חדוותא דאפטרתא הפטרת בא (ירמיה מו)
ו.

איזה פסוק בהפטרה דרשוהו חז"ל על ריב ההרים?

ָבוא:
וכ ַכ ְר ֶמל ַביָם י ֹ
בור ֶב ָה ַרים ְ
הפסוק (מו ,יח) ַכי ְכ ָת ֹ
ומצאנו בחז"ל שדרשו פסוק זה על ריב ההרים ,ובמקום אחד אמרו ששאר ההרים
נדחו משום שהיה עליהם ע"ז כמבואר במדרש (בראשית רבה פרשה צט אות א)
"למה תרצדון הרים גבננים (תהלים סח ,יז) ,רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא ,רבי יוסי
הגלילי פתר קרא בהרים ,בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לתן תורה בסיני היו
ההרים רצים ומדינים אלו עם אלו ,זה אומר עלי התורה נתנת וזה אומר עלי
התורה נתנת ,תבור בא מבית אלים ,וכרמל מאספמיא ,הדא הוא דכתיב (ירמיה
מו ,יח) :חי אני נאם ה' וגו' כי כתבור בהרים ,זה אומר אני נקראתי וזה אומר אני
נקראתי ,אמר הקדוש ברוך הוא :למה תרצדון הרים וגו' ,כלכם הרים אלא כלכם
גבננים ,היך מה דאת אמר (ויקרא כא ,כ) :או גבן או דק ,כלכם נעשה עבודת
כוכבים על ראשיכם ,אבל סיני שלא נעשה עבודת כוכבים עליו (תהלים סח ,יז):
ההר חמד אלהים לשבתו( ,שמות יט ,כ):
ובמקום אחר דרשו חז"ל שנדחו מחמת גאוה שהייתה בהם ,שאמרו (מגילה כט).
דרש בר קפרא מאי דכתיב (תהילים סח ,יז) למה תרצדון הרים גבנונים יצתה בת
קול ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני כתיב
הכא גבנונים

עז

וכתיב התם (ויקרא כא ,כ) או גבן או דק אמר רב אשי ש''מ האי

מאן דיהיר בעל מום הואעח:
עו

אבל באבן עזרא (כאן) כתב "ויש אומרים כי הפסח היו שוחטין אותו בסף השער .וטבלו האזוב בו ויגיעו אל
המזוזות .כמו וימד סף השער ,אמות הספים".
עז וקצת צ"ב שלכאורה בתהילים בפסוק הקודם לפסוק שהביאו חז"ל ,יש משמעות שהר סיני בעצמו נקרא הר
שן( :ואף י"א שמשו"כ נהגו לאכול בחג מתן
ֻּנים ַהר ָב ָ
ַבנ ַ
שןַ ,הר ג ְ
א ֹל ַהים ַהר ָב ָ
גבנונים שנא' שם (תהילים סח ,טז) ַהר ֱ
תורה מאכלי גבינה מלשון "הרים גבנונים").
ומצאתי במדרש תנחומא (במדבר אות ז) ששה דברים נקראו לו ,הר אלקים ,הר בשן ,הר גבנונים (תהלים סח ,טז),
ההר חמד ,הר חורב ,הר סיני .הר האלקים וכו' הר גבנונים ,הר שפסל את כל ההרים ,כמה דאת אמר :או גבן או דק
(ויקרא כא ,כ).
נמצא דשם זה הוא שם שאר ההרים ע"ש גאוותם ,וכן הוא גם שם הר סיני עצמו ע"ש שפסל שאר ההרים מחמת
גבהותם.
אמר ד' ַמ ַןינַי ָבא וכו'" ביאר בכלי יקר "לא הוצרך להזריח ולהופיע עליהם אלא
עח והנה עה"פ (דברים לג ,ב) " ַו ֹי ַ
מסיני בא ביאה בעלמא .ומתחילה ירד ה' אל הר סיני ומשם בא אל ישראל כי אותו הר מתיחס אל ישראל כי הוא
הנמוך שבהרים וישראל המעט מכל העמים .וכמו שאמרו (אבות א ,א) משה קבל תורה מסיני ,ולא אמרו על סיני,

אספקלריא  -עמ' קעג

אמנם לעיל מיניה נאמר שקיבלו שכר על רצונם ,שנא' (שם) תניא ר''א הקפר
אומר עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא''י שנאמר (ירמיה מו,
יח) כי כתבור בהרים וככרמל בים יבא והלא דברים ק''ו ומה תבור וכרמל שלא באו
אלא לפי שעה ללמוד תורה נקבעים בארץ ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות
שקורין ומרביצין בהן תורה עאכ''ועט.

אלא לפי שמשה לרוב ענותנותו חשב את עצמו לשפל אנשים לומר מה אני שתנתן תורה על ידי ,אך כאשר שמע
דבר ה' בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה (שמות ג ,יב) .אז נקט בלביה למה דווקא על
ההר הזה וכי אין בעולם הרים גבוהים ממנו אלא שכך מדתו של הקב"ה שבוחר ביותר בשפלים לשכון את דכא
ושפל רוח ,הנה מאז שוב לא היה משה מסרב בשליחתו והיה מקבל עליו שתנתן התורה על ידו לכך נאמר משה
קבל תורה מסיני ,כי מן סיני למד זה שהוא ראוי לקבל התורה יותר מזולתו ,וז"ש רז"ל (מגילה כט ).על פסוק למה
תרצדון הרים גבנונים (תהלים סח ,יז) .כולכם בעלי מומין אצל הר סיני כמה דאת אמר או גבן או דק (ויקרא כא ,כ).
ומה מום מצא באותן הרים או מה ענין גבן להרים כי גבן הוא מום שבעינים ,אלא שרמז כאן שרום לב הוא מום
גדול בתורת ה' והרים אלו להיותם גבוהים מום בם .וכנגד זה באדם עינים רמות הוא מום שבעין לכך מביא ראיה
מן או גבן וכו'
עט
א ֹל ֵקי
ַמר לד' ֱ
אז ֵ
ירהֲ ,
א ַזינו ֹרז ְַנים ָא ֹנ ַכי לד'ָ ,א ֹנ ַכי ָא ַש ָ
ועוד מובא ברש"י עה"פ (שופטים ה ,ג) ַש ְמעו ְמ ָל ַכים ַה ֲ
ַי ְש ָר ֵאל :ופירש"י אנכי .אנכי .כפול ,שמעתי מדרש אגדה (ילקוט שמעוני ב מז) לא קפח הקדוש ברוך הוא שכר תבור
וכרמל ,שבאו למתן תורה לתת עליהם את התורה וחזרו בבשת הפנים ,אמר להם הקדוש ברוך הוא ,סוף שאני
פורע לכם כפלים ,נאמר בסיני (שמות כ ,ב) אנכי ה' אלהיך ,בתבור יאמר :אנכי ...אנכי .נאמר בסיני (שם) אנכי ה'
אלהיך ,בכרמל יאמר כפול (מלכים-א יח ,לט) ה' הוא האלהים ,ה' הוא האלהים ,בימי אליהו:

אספקלריא  -עמ' קעד

מאל"ף ועד תי"ו – חידות על הפרשה עם פירוש
רש"י  /הרב מתתיהו הלברשטט
חידות באותיות לפרשת השבוע
אות א'
חלקים שמתו בשלשת ימי אפלה ולא יצאו ממצרים.
מי היו 'השבע השביע את בני ישראל'.
לאיפה נסעו בני ישראל ביום השני ליציאתם.
מטרת עמוד האש בניגוד לעמוד הענן.
מרגלים בלשון רש"י שהגידו 'למלך מצרים כי ברח העם'.
הבטחה שפרעה הבטיח לעמו שלא קיימו א' א' א'.
ויצעקו בני ישראל אל ה' –למה צעקו? א' א'.
מהו פירוש השני 'כי ה' נלחם להם במצרים'.
רמז לתחיית המתים מן התורה.
בשירת הים תלו ישראל קדושתם בזכות אבותם א' א' וא'.
הבינונים נידונו בים כא'.
מי הגיב בבהלה על שמועת קריעת ים סוף א' א'.
מסר נפשו על מרים כשנצטרעה א'.
שם כולל לדתן אבירם מבני ראובן.
מי שתה מנחלים שנוצרו מהמסת המן (.)2
מילה פעמים בפרשה פעם לרשעים גמורים ופעם לצדיקים גמורים.
*
אותיות ב' א'
בא) למה נאמר 'והנה מצרים נוסע אחריהם' בלשון יחיד ולא רבים.
אספקלריא  -עמ' קעה

*
אות ב'
א' מאלהי מצרים שלא 'מת' במכת בכורות.
כינוי למשה (וכאן לא נאמרה לגנאי כמו בפ' שלח).
פירוש 'ה' איש מלחמה'.
זמן שהראה חבת ה' לישראל בירידת המן.
דרך ארץ שלא לאוכלו לשובע.
*
אות ג'
פירוש 'ובני ישראל יוצאים ביד רמה' ג' ג'.
פירוש 'ויסר את אפן מרכבותיו'.
פירוש 'וירא ישראל את היד הגדולה'.
פירוש 'כי גאה גאה'.
שכבה דקה – 'דק ככפר'.
*
אות ד'
מה היה מצבם של ישראל באותה שעה שנא'',ויסע מלאך האלוקים'.
אחת המצות שנצטוו במרה.
על פי מה לא הרג יהושע אלא הגיבורים והשאיר את החלשים.
*
אות ה'
יוסף השביע שישביעו בניהם להוציא עצמותיו ממצרים ה' ה'.
למה פרע הלקה ראשון בים סוף ה' ה'.
אספקלריא  -עמ' קעו

משל מי היה סוסים לצבא המצרי הרי מתו בברד ובדבר.
פירוש 'רמה בים' (מנמוך לגבוה).
פירוש המילה 'מן'.
*
אות ו'
*איזה פסוק נאמר על כל מים שבעולם.
*
אות ז'
לשון 'וחמושים' התרגום ורש"י על פי התרגום.
מראין שכינה באצבע.
*
אות ח'
מטרת ענן הענן בלילה שלפני קריעת הים (.)2
מאיזה מצב נאמר 'וישובו המים'.
מדה העונש בטיט כנגד איזה מדה בעבירה.
'מי כמכה באלים ה''.
*תגובת העם הפלישתמי לשמועת קריעת ים סוף.
משמעות 'עם זו קנית'.
מה כלתה ביום ט"ו לחודש השני לצאתם ממצרים.
למה חשוב לדעת כמה מדת העומר שהוא  43ביצים וחומש ביצה.
במה משה ערבב את חישובי העמלקים.
*

אספקלריא  -עמ' קעז

אות ט'
מה היה תפקידו של עמוד האש והענן שנשחתו 'ב'עמוד אש וענן'.
הלשון למי שנבלע בטיט.
שמירה למן ומראה חבת ה' לישראל.
מה עוד נשתנה במן בערב שבת ממה שכל אחד מצא 'לחם משנה'.
לאיזה מטרה הוכיח משה שיכולת המטה לעשות חוץ מהמכות.
*
אות י'
אלו מילים נאמרו למשה במצרים להיכנע למצרים לעבדים.
*על איזה אמונה נאמר שהיתה זכות לישראל שכדאי להם לינצל.
זרק מגבוה לנמוך.
כשישראל עושים רצונו של מקום.
אילו ימים שלא יהיה בהם מן נתרבו מ' :ששת ימים תלקטהו וכו'.
לאיזה 'דרותיכם' היתה המן למשמרת.
*
אות כ'
פירוש 'נבוכים הם במדבר' (אפשר גם ל' מ').
ארץ שיושביו נמס לבם משמוע קריעת ים סוף.
על מה התרגשו אדום ומואב בענין קריעת ים סוף.
למה נמשל אליו עמלק לפורענות.
באיזה כח באו עמלק להלחם בו שהיה צריך 'אנשים'.
*

אספקלריא  -עמ' קעח

אות ל'
ביטוי לעיקר ותוקפן של דבר.
במה נכשלו ישראל ב'ושם נסהו' – וכי לא היה לבקש מי שתיה?
לפי פשוטו מהו ענין 'אני ה' רפאיך'.
מאיזה המילה למדו חז"ל יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך.
*
אות מ'
מה גרם להפיכת 'לבב פרעה ועבדיו אל העם'.
על שם משמרותיהם של מי מתחלק הלילה לאשמורות.
מילה שרש"י מפרש אותו על פי הטעם שליה.
שם מקום על שם אירוע.
משמעות המילה מגולה (נאמר במן).
איפה הגנאי שנתגנה משה  -הצדיקים מתגנים על ידי הרשעים.
למה חשוב לדעת כמה מדת העומר שהוא  43ביצים וחומש ביצה.
*
אות נ'
מפני מה 'דרך ארץ פלשתים הקרוב' מהווה סיבה ל'ינחם העם וכו'.
תנועה שעושים עם קדירה שהקב"ה עשה למצריים בים.
לשון 'ואנוהו' (.)2
מקום באף ממנו יוצא הרוח.
איך נהיה ש'המרבה והממעיט' מעומר יצאו בסוף עם אותו דבר.
*

אספקלריא  -עמ' קעט

אות ס'
אלו היו בפיתום שנקרא המקום 'פי'.
מכאן שצבא מצרים והמוניה לא נחשבת לפני המקום אלא כאחד.
כמה הוא שליש מדת האיפה.
מאיזה חומר היה נעשה המטה שיותר חזק מצור וצור נבקע בפניו.
*
אות ע'
שלוחו של הקב"ה להנחיה ביום ע' ע'.
ברדת לילה שלפני קריעת ים סוף מה לא הסתלק כהרגלו תמיד ע' ע'.
היה למצרים מעבר לחשכת לילה הרגילה ללא אורו של עמוד האש.
תואר לרוח הקדים הקשה שבו הקב"ה פורע בו מן הרשעים.
צלילת המצריים הכשרים.
לשון 'נערמו מים' לתרגום ולרש"י.
מה עשו ישראל כשמשה אמר אשירה לה'.
באיזה אופן הסיע משה את ישראל מים סוף.
מדת מן שאספו ,וכמה היא ביחס לאיפה.
מאיפה היה יהושע צריך לצאת בשביל מלחמת עמלק.
*
אותיות ע' פ' ע'
מי רגיל לילך ראשון במלחמת מלכים ע' ,ומה היה שונה כאן פ' ע'.
*
אותיות פ'ע'
ביחס לאלו דרכים תחול 'הסבה' (ויסב).
אספקלריא  -עמ' קפ

*
אות פ'
מה משלים את חסר אות ה' במילה 'לנחתם הדרך'.
שם חדש ל'פיתום' בגלל יציאת מצרים.
שמו של המצרי הראשון שנענש בים סוף.
איך ראו את מצרים מת על שפת הים ולא בים עצמו.
*
אות צ'
לשון 'נצבו כמו נד'.
לשקוע עמוק.
בצק שמטגנין בדבש.
למה משה ישב על אבן ולא כר וכסת.
*
אות ק'
*מה לא עשה מחנה מצרים ומחנה ישראל כל הלילה.
הרשעים שבמצריים נידונו בים סוף כק'.
אופי נשימתו של אדם כועס.
מנין שהמים נעשה כמו אבנים ונזרקו על ראשי המצריים.
*
אותיות ר' ק'
מה הפחיד את מחנה מצרים שנאמר 'ויהם'.
על מי נאמר אימה ועל מי נאמר פחד.
*
אספקלריא  -עמ' קפא

אות ר'
היו קשורים לסוס שרמה בים.
מדה שאין הקב"ה עוזב אפילו בשעת מלחמה.
פירוש 'תמלאמו נפשי'.
תגובת העמים לשמועת קריעת ים סוף ,ותגובת גיבורי מואב.
מלשון מה נאמר 'וירם תולעים' (ולא ויתלע).
באיזה מקום חנו במדבר ולא הי השם מים לעדה לשתות.
*
אות ש'
מספר ימים שפרעה וצבאו רדפו אחרי בני ישראל.
במה נלחם הקב"ה.
וכמה וכנגד מה היו באילים עינות מים.
מספר סעודות שאכלו ממה שהוציאו ממצרים.
אפשר לערוך בו ניסוי לראות העלת הטל בשמש.
תאריך בו הפסיק המן לירד.
*
אות ש'
פירוש 'שלשים על כולו'.
למה נאמר 'והנה מצרים נוסע אחריהם' בלשון יחיד ולא רבים.
על מה נאמר ערב וידעתם כי ה' הוציא אתכם מארת מצרים.
מה משמעות היד 'כי יד על כס י-ה '
*

אספקלריא  -עמ' קפב

אותיות ש' ת'
לשון קבלה (המצות).
מה וכמה היו כנגד הזקנים.
*
אות ת'
למה פרעה היה צריך חיזוק הלב לרדוף.
פירוש 'וישב הים לפנות בקר לאתנו'.
'עזי וזמרת ' לתרגום אונקלוס.
מכן שזכו לקבורה בזכות שהצדיקו את ה'.
נבואת משה שלא יכנס לארץ ישראל.
הנשים הוציאו ממצרים בשביל הניסים שיעשו.
הלכה מדברי סופרים ואסמכתא מ'אל יצא יש ממקומו'.
מה המקור למה שנתנן חז"ל רק ד' אמות כשיוצא מתחום.
מה עשו משה אהרן וחור בזמן המלחמה.
לתגובות ופתרונותr29.4.4865@gmail.com :
*
תשובות:
ארבעה .אחיו של יוסף בני ישראל = בני יעקבֵ .אתם .אור .איקטורין .אחלק שלל.
אומנות אבותם (רע"ב –התפללו מתוך מנהג אבותיהם ולא מאמונתם בה' שהרי
בתהילים נאמר וימרו על ים ועוד מיד לאחר מכן אמרו המבלי אין קברים וכו' ולכן קמ"ל
שלא בשבחן נאמר כאן יצעקו ולכך נאמר בני ישראל שהי הבתור בני ישראל מנהג
אבותם מלומדה ולא תפילה אמיתית ) .אשמורת .ארץ מצרים .אז ישיר משה .אלוקי אבי
וארוממנהו .אבן .אלופי אדום .אהרן .אנשים .אילים ,אומות העולם .אנשים.
בלב אחד.
בעל צפון .בן עמרם .בעל .בקר .בשר.
גבורה גבוהה .גלגלים .גבורה .גאים .גליד.

אספקלריא  -עמ' קפג

דין .דינים .דיבור השכינה.
השבע השביע .הוא התחיל בעביר התחילה .הירא את ה' .השליך .הכנת מזון.
ו יבקעו (רע"ב מיותר לומר המים כי כבר הוזכר הים .גור אריה – לכן הוזכר ירדן
ב'בצאת ישראל כיון שלקה גביר הלקה שפחה עמה).
זירוז ,זיין .זה א-ל-י.
חשך למצרים ,חיצים .חומה .חומר ולבנים .חזקים .חיל (רא"ם -על שהרגו בני אפרים
בגת) .חיבוב .חררה .חלה .חמה.
טיט ,טלפי הסוסים .טביעה .טל .טעמו .טובה.
י רא ה' וישפוט וכו' .י ציאתם ממצרים לארץ לא זרועה שהרי במצב הים לא האמינו
אלא המרו – רע"ב בפסוק ויצעקו בני ישראל .ירה .ימינך ימינך .ימים טובים ,יום
הכיפורים .ירמיהו.
כלואים (לחוצים ,משוקעים) .כנען .כבודם של ישראל .כלב .כשפים.
לב .לשון יפה .ללמד איך שלא להגיע לחולי .בחר לנו אנשים.
ממונם .מלאכי השרת .מקדש .מרה .מחספס .מאנתם .מנחות.
נוח לשוב .ניעור .נוי ,נוה .נחירים .נס גדול.
סלעים .כל סוס פרעה .סאה .סנפרינון.
עמוד הענן .עמוד הענן .ערפל (רא"ם – כתב כן שללא כך לא היתה החשך מוגבל
למצרים .).עזה .עופרת .ערמה ,עורמה .ענו .על כרחם .עומר ,עשירית האיפה .ענן.
עבדיו ראשונים ,פרעה עצמו.
פשוטה לעקומה.
ַס ַת"ח .פי החירות .פרעה .פלטן.
צבור .צללו .צפיחית .צערן של ישראל.
ָק ַרב – גור אריה לשון יחיד .קש .קצרה .קפאו.
רעמת קול .רחוקים קרובים.
רוכבו .רחמים .רצוני .רוגז ,רעדה .רמה .רפידים.
שנים .שמו .שתים עשרה ,שבטים .שישים ואחד .שפופרת של ביצה .שבעה באדר.
שבועה.
שרי צבאות .שרו של מצרים .שליו.
שמוע תשמע .שבעים תמרים.
תולה (מסתפק) .תוקפו .תוקפו ותשבחתי .תבלעמו ארץ .תביאמו .תופים .תחום שבת.
שבו איש תחתיו .תענית.
*
המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע ביום ט"ז
אדר תשע"ז
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סיפור

סיפור  /הרב זאב קופלמן
רבי קלונימוס קלמיש יוצא להישרף (תיאור על שירתו של
משורר קדוש בגיא צלמוות .לרגל שבת שירה)
הוא נשא את עיניו – זוג עיניים חכמניות ולטפניות ,צינורות נשמה קדושה
ולוהטת ,הנוקבות ויורדות עד לשיתין והקורעות את המסך אל מעבר לפרגוד –
כלפי מעלה והביט דרכם למרום בסערה אופיינית ,מנסה למצוא את תפקידו שלו
בשעה זו ,פלגי-דמע נבעו מאישוניהם ללא הפוגה ,חלום חייו הישן-נושן אליו הוא
נושא את נפשו זה עידן ועידנים עומד להתגשם ברגעים אלו ממש ,וניכר עליו ,כי
ליבו הגדול מוצף הרגשות עולה על גדותיו וקטן מלהכיל את עצמו מגודל השעה,
מביט הוא בשלווה הרואית במלאך בעל 'אלפי העיניים' והטיפות המרות התלויות
בחרבו ויכול לו.
בימי חלדו נהג לשורר ללא הרף את שירת הבריאה הכוספת ומייחלת לבוראה,
ולתאר בשפעת גוונים את שאון דכיו של 'פרק השירה' הפרטי שלו ,הלא הוא נהר
האהבה המשתפך מהכינור התלוי לו בנשמתו המתפייטת הכמהה לעלות למקור
שורש מחצבתה ,המשלח יובליו לכל עבר וגורף בלהטו הכובש את כל הנקרה
בדרכו ,זו זיהתה בעיני רוחה עורקים דקיקים של חיות אלוקית השוכנת בנבראים
הדוממים וציירה במוחשיות במיטב גווני ההבעה הקיימים את תשוקתם היוקדת
לשורר שירה לבוראם ,ע"י אותה רוח אלוקים המרחפת בקרבם הדוחקת בהם
ואומרת להם 'גדולו'.
היה זה קולמוסו הטובל בעסיס וצוף אשר דמע ופרכס יחד עימו כאשר ביקש בדם
ליבו את שאהבה נפשו וכאב את כאב נשמתו התמהה ,כיצד זה גוש עפר סיני בער
באש כאשר נפתחו עליו חלוני רקיע ואילו נפשו לעומת זאת הריהי 'נפש יהודית
אבודה ונידחה' הנותרת אטומה ומסוגרת לנוכח שפע האור הנשפך עליה
ממרומים ,והנה עתה באה עת פקודה בה עומד הוא בלב שקט ובוטח נקי מטרוניות
כלפי מעלה להפקיד את נפשו רוחו ונשמתו בידי אדון כל הרוחות ולהגשים את
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שאיפת חייו ,לטהר בחיי חיותו כל איבר מגופו חוט מבשרו וניצוץ מנשמתו מכל
סיג ופגם ,עד שבבוא עיתו יתכלל בקדושתו יתברך הפרושה בהדר כבודו על פני
כל הבריאה 'כנר בפני האבוקה'.
כל ימיו של אותו צדיק קיננה בנפשו משאלת חיים אחת ויחידה ,להוריד ארצה
לעלמא הדין את משעולי גן העדן החסידי ולהחזיר את עטרת החסידות ליושנה,
להצית אש שלהבת י-ה בחביוני נשמתם של בני הנוער ,להאירה בניצוצי אור
החסידות ,ולפתוח לרווחה את סכר מעיין רגשותיהם ,ידעו אלו ,כי נשמה יהודית
קדושה ניצוץ בני נביאים מפעמת בקרבם ,נשמה טהורה ומלאה אורה .משאת
נפשו הייתה לגדל דור דעה של לפחות עשר בני עלייה הילדים אשר נתן לו
האלוקים לאותות ולמופתים בישראל איתם יקבל פני משיח ,להוציא את נשמתם
מגופם ולהחזירה להם כשהיא זכה ומצוחצחה כעצם השמים לטוהר ,הללו בני
עליה כאוות נפשו שניכר יהיה עליהם טביעות אצבעו הענוגות וחסידים בכל רמ"ח
ושס"ה מעין דמעין החסידים הראשונים ,יזכו לראות באצבע כיצד אין עוד מלבדו
הוא כפשוטו ממש ,ואשר על כן כשאתה מסתכל על הקב"ה הרי מביט לעבריך
באור חוזר ועיניים מלאות אהבה אלוקית אינסופית של הבורא לעם סגולתו
הנבחר.
הוא עצמו בריה שפילה וחדלת אישים חרפת אדם ובזוי עם הנבהל ומשתומם
מידי שבת בשבתו בצאת השבת לנוכח עיני ה' המביטות בו בכאב ,מייסרות אותו
על חטאיו ,וצורבות את קרביו ,מנסה הוא להסתתר בבושת פנים מפני מי שהוא
טהור וצבאותיו טהורים ,אך אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח ,הריהו רואה את
פני היקום ואינספור חלקיקיו כחידה סתומה כמוסה ונפלאה ותמה:
'עולם עולם את סודך אינני יודע ואחר סודך לא אחקור ,כי אז תראה דעתי במרום
כמטורפה וליבי אף בעיני כמטומטם' ,מביט הוא מראש צורים במבט שמימי עילאי
על ההעלם של הבריאה המראה פנים כביכול אין מנהיג לבירה ושואג כליש פצוע
את שאגת ייסורי אהבתו' :למה תתחמק כל כך עולם ,למה יתבערו הבוערים
להתגשם בך ,בשעה שבאמת חלון היכל המלך אתה .ולמה זה תייגע את הלב
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ותענה את הנפש השוקקה הסר את המסך ואפסע דרך פתחך אל מקום קדושינו ושם
אטבע'.
כעת עומד הוא על יד הארובות המפויחות ,מתבונן בלב קרוע ומורתח במחזה
מעורר הפלצות כיצד עשן קדוש של ישראל קדושים הטבוחים על קידוש שמך
מיתמר בהם באין פוצה פה ומצפצף ,נפשו קרועה לגזרים ונשגב מבינתו להבין,
כיצד אין העולם שב מיוזמתו לתוהו ובוהו והשמש ממשיכה להאיר על עולם עקוב
מדם ואינה נעצרת על עומדה כבימי יהושע גבעון דום ,נשמתו נאנקת בכבלי גזירת
ה'שתוקו' – 'כך עלתה במחשבה לפני' ומבכה במסתרים ,דין ודברים יש לו עם
קדושי העליונים מימי קדם ,מדוע הם מחשים לעת אשר כזאת ,הלא מי האיר להם
את הגן עדן בימים הנוראים שלא מכבר חלפו ובחודש מרחשוון עדיין מרחשן
שפתותיהם בקברם רון שיר ושבח לחי עולמים אם לא נשמות נמוכות מדרא
בתראה באשר הם שם הנמצאים בצר ובמצוק ,לוקח הוא על שכמו את תפקיד
המנחם והמעודד ומזליף ללא הרף טללי תחייה על כל הבאים עימו במגע ,מנסה
להפיח 'רוח של תקווה' ב'עצמות היבשות' ולהמתיק בעבורם את 'ימיהם
האחרונים'.
כדבריו בשיחות קודשו הטבולים בדם ואש ותמרות עשן אשר נאמרו בממלכת
האופל ,הרי שמשנת תש"ג זוהי עת צרה היא ליעקב אשר כמוה לא נהייתה אפי'
בימי הרוגי ביתר בהם מלאה הארץ מדמם של ישראל הניגר על הארץ כמים לים
מכסים ,ההסתר פנים הוא הסתר לפנים מהסתר ,ה' יודע ועד כי אין בפיו חלילה
קושיות על הנהגת הבורא ,הלא זאת יודע הוא נאמנה שעולם מלשון העלם כולו
סוד אלוקי טמיר ונעלם אשר קל מסתתר מצפין את עצמו בו ,כשמסתכל הוא
בעולם בעיני ילד מלאות תום ופליאה ויודע שהוא סוד אזי ליבו ונפשו השגה
מתמלאים ,ואם ברצונו לחקור ולהבין לתהות ולהשתהות ,מיד הכל חלף אין כל
ראיה והשגה ,שוב הסתר ותו לא...
*
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הגיעה שעת האפס ,רבי-הטבחים נציגי הס"מ עלי אדמות הינם קצרי-רוח וצמאי-
דם יהודי ,זמנם אינו פנוי בידיהם אצה להם הדרך לראות עוד דם יהודי נשפך
כמים ,רבי קלונימוס קלמיש כשלעצמו אינו שת את ליבו לכל המתחולל סביבותיו,
בוער הוא בכל ישותו ב'אש קודש' אשר תוקטר על מזבח אהבתו שנבנה בשברון
לבבו ,נישא בכנפי כיסופיו ונתלה בהם בדרכו השמימה ,ואינו יודע את נפשו מגיל
ורון ושובע שמחות ,הכינור שבליבו חולה האהבה ואכול הגעגועים פרט על
מיתריו והחל מנעים מזמירותיו לקראת הרגעים הגדולים בהם ייקח בעליו לנר
תמיד את אש העקידה ויעלה בסערה השמימה ,כשרוח אלוקים שפוכה על גווילי
פניו 'פי שתיים' מימים ימימה.
כל ימיו נתקנא אותו צדיק בשירת המלאכים אשר בנהר די-נור של עונג התשוקה
בעצמה בטלים ונמוגים ומתבטלים ממציאותם ,שרפי מעלה בני הענק מדורות
קדומים הסירו את הפרוכת המבדילה בין הקודש ובין החול ו'דימו הצורה ליוצרה'
להם ולשכמותם נאה ויאה לשיר ,אך מה יעשה שהריהו בשר ודם הקרוץ מחומר
ואין בו מתום הירא מעבירות שבידו ,וקשה עבורו המלאכה לשיר בפיו שירה למלך
מלכי המלכים ,משתוקק הוא גם משתוקק אך נאלץ לכלוא את תאוות ליבו.
ברם ,כעת לא איש פרטי הוא לעצמו ,שהרי כדבריו לאחר מות הקדושים של בנו
וכלתו בחמה שפוכה בידי המרצחים הנתעבים הוא עצמו את מלחמתו האישית
כבר הפסיד ,בתוך עמו השרויים בצרה ובשביה הוא יושב ,וכנסת ישראל תובעת
את עלבון בניה אהוביה ,תחת לטבוע בנחשול היגון שאיים להטביעו בתוכו שיר
השירים עומד הוא לשיר על נצח ישראל שלא ישקר ועל כנסת ישראל אשת חיל
לבורא עולם מטרוניתא קדישא ,בטרם יפצח בשירתו פונה הוא אל העולם הבדאי
אותו הרבה כה רבות 'להבין שהוא אינו מבין' בתחינה אילמת ,אשר יש בכוחה
לשבר אף 'לב אבן':
'דום עולם והמתן בשירתך המלך הגדול גם מעליכם עלי אמלוך ,החרישו עד אשר
אש אלוקים ממני תזרום ,ואת כולכם תלהט ,ובלהב נעלה בשירת ה' ונרוממה שמו
יחדיו' ,וגם אל 'אומות העולם' ושריהם שלמעלה המנסים להחליש את כוחו
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הריהו פונה בקריאה מפרכסת ,כי יסכרו פיהם בעת שירתו לנוכח 'קדושת ישראל'
המתגלית בשירתו שהיא בוערת ככבשן ומתגלית דייקא מתוך צרותיהם ,וגודל
האהבה של אביהם שבשמים לזרע רחומיו אשר גם 'מים רבים לא יוכלו לכבותה',
ונהרות דם ישראל הנשחטים ונעקדים לעין השמש הרותח ומבעבע כ'דמו של
זכריה' לא ישטפוה.
השירה של הפה המתגבר בחכמה ומעיין הנובע הגיונות ורגשות איננה זורמת
הפעם ,קולו הערב הרך והענוג והלוקח נשמות שבי של המשורר הקדוש כמו בוגד
בו הפעם ונשמע בקול ענות חלושה מליבא לפומא לא גליא ,קטנים הם כלי
ההבעה האנושיים בכדי לבטא אל נכון את המתרחש ,הלא שמים לרום וארץ
לעומק ולליבו של הצער היהודי אין חקר ,הלא כל הסותר ללועו של חבירו כאילו
סותר ללועה של שכינה ,וכל דמעה יהודית על צער שבא לה על ידי בן ניכר בגלות
הארוכה הקב"ה לוקחה ושמה בנאדו ומצרפה לדמעות השכינה על גאוותם של
ישראל שניטלה ,וכל דם ישראל שנשפך אינו נאבד והקב"ה מספיגו בלבוש נקמתו
ושומרו לעת בוא מועד.
בתום השירה חרט הצדיק בקולמוסו עוד דברי תורה בהלכות קידוש ה' נוסח
פיאסצנע אשר עלו ברעיונו בימים טרופים ושטופי דם אלו ,אלו נאמרו כאשר
הקהיל קהילות ברבים בשבתות וימים טובים ונכתבו אחר כך כעדות חיה לדורות
בבחינת 'משה כותב בדמע' ,מפעם לפעם נקטע רצף הכתיבה באנחה המשברת כל
גופו של אדם על שנגזרה הגזירה וקוים בישראל 'אני מתיר את דמכם כצבאות
ואיילות השדה' ,בכדי שלא לדחוק את הקץ נתעטף הצדיק בשקו ותעניתו ויותר
לא יסף...
והנה ,שירת חייו של המחנך הגדול ,ענק המחשבה ,וגאון הנפש ,באה לקיצה,
ליבו של ענק הרוח נתון לאותו 'האדון הנכבד' או 'המוסד הנכבד' אשר ימצאו את
כתביו שנשמתו הגדולה משוקעת בהם ויפיצום בישראל ,עדיין לא תמה מכסת
החובות שערב לנפשו ,לא די לו שישייטו תלמידיו בספירות עליונות 'למעלה מן
השמש' ,יש עימו באמתחתו עוד ספר 'חובת האברכים' שעדיין לא נכתב בו תונף
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נשמת הלומד תנופה עד 'שמי השמים' ,איש הקרוץ מזן מלאכי ומלא שאיפות
כרימון אף בעומדו על סף המוות הוא רבי קלונימוס קלמיש ,מקפץ ועולה
בקולמוסו הנובע מספריו הקיימים לדברי תורתו בגיא צלמוות שנכתבו בדם
התמצית וב'אש קודש' ,ברם כדרך כל אנשי החזון הגדולים הריהו עתיד בעוד זמן-
מה להסתלק מהעולם כש'אפי' חצי תאוותו אינה בידו'.
עומד הצדיק בצפיפות ערום כביום היוולדו ומצפה למותו בתוככי תאים סגורים
הרמטית המורעלים באידי גזים ,רוחו האיתנה אינה נשברת אף ברגעים נוראים
אלו ,מה לו ולייאוש ,הלא קל נקמות ה' קל נקמות הופיע ,מלחמה לה' בעמלק
מדור דור ,ואין ה' שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק ,והנקמה
המיוחלת בוא תבוא במוקדם או במאוחר כשיעלה הרצון לפניו יתברך ,חרף ייסורי
האיוב מנצל הוא את שברירי הרגעים בהם עדיין נשמתו לא פרחה ,נשמתו
הכוספת הגוועת שרה את שירה האחרון ומבקשת מבוראה בהמיה 'בקשה
אחרונה'' :אנא ה' ,קבל נא את תשוקתי להודות לך כשירי נביאיך ,ותערב לפניך
דופקי ליבי הכוסף כבמקדש צלצלי נביאיך'.
הנשמה המשוררת אינה מרגישה כלל בכאב ופורחת לה מהגוף המיוסר בתהליך
מהיר וענוג של כמישחל ביניתא מחלבא ,הבעש"ט ותלמידיו צדיקי קמאי של
החסידות בראשית דרכה יצאו לקבל בשערי גן עדן את פני הדולה ומשקה של
משנתם ,בת קול מנהמת כיונה 'אויה לי אללי לי' ,ורוח הקודש מלחשת ואומרת
לעומתה' :אמן כן יהי רצון ,ובכן שירו לה' שיר חדש בעולם שכולו שבת'...
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ללא חת – פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של
הגר"פ שרייבר זצ"ל  /הרב חנוך חיים ויינשטוק
תקציר ענייני:
במדינה מזרחית רחוקה שנקראת כיום איראן (פרס) מתקבצים להם מאות רבות
של ילדים ונערים ומעט בוגרים (יהודים) .לכולם יש משהו מאחד ומחבר ,כולם
עברו עתה את אימי השואה הנוראה ,יש כאלו שהיו בתופת הנאצית על כל
נוראותיה ,וישנם שהגיעו מתוככי סיביר ,הצד השווה בכולם ,שבורי לב ורצוצים
עד דכא .לאיש מהם אין דבר בעולמו שיתנחם בו ,מלבד החלום הכמוס לפתוח דף
חדש ולהקים את עצמו מעפר .כמעט כולם באים מבית חרדי ביותר בו התורה
והמצוות הם הערך העליון ביותר בעולם שעל זה ימסרו את נפשם ,מה יותר
מתקבל על הדעת מזה שבארץ ישראל הקדושה נחלת אבותינו יוכלו להגשים את
משאלת הלב הטבעית.
אלא שיש לאנשי הסוכנות היהודית תוכניות אחרות בשבילם ,הם מעוניינים
להכשיר אותם להיות אנשי קיבוץ ופועלי עמל ,הם יהיו "מלח הארץ" אנשי בית
אלפא ונהלל שיפריחו את השממה ויגדלו את פרות הבשן מניבות החלב הטוב
ביותר בעולם (געוואלדיג) .אין הם מתכוננים להתחשב בעברם המפואר ,ארץ
ישראל אינה הגולה ,מעתה אין יותר קיום חיי תורה ומצוות רח"ל .הם יודעים
היטב כי השינוי הזה לא יתהווה ברגע אחד ,יערכו מלחמות קשות ביותר עד
שהללו ישתכנעו ב"צדקת הדרך הציונית".
הילדים יצטרכו לרעוב ולהתייסר ביסורי תופת עד שמחוסר ברירה יסכימו רח"ל
לפרוק מעליהם כל עול ,להיגעל במאכלות אסורות ולחלל שבת ומועד כגויים
ממש ,יתכן מאד שחלקם ימותו מרעב בשל זה ,אבל הם מוכנים לכל ,כל
האמצעים כשרים כדי להחיל עליהם את הדת החדשה שבדו מלבם.
*
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פרק י"ט  -נתיב היסורים הטהראני – מסע השמד בעיצומו!
צוות המחנה מתחיל לערטל את הילדים מכל רגש קדושה
[פרק רביעי מסדרת 'סערת ילדי טהראן' – הפרשה הנוראה
של ההעברה לשמד של ילדי טהראן!]
ברגע שהילדים והנערים עברו לשליטתם המלאה ,החל מסע השמד עם כל
העוצמה.
לאחר מספר ימים ,כאשר היו מנהיגי המחנה בטוחים כי העולם כבר אינו עוקב
אחריהם ולא יהיה איש שיספר על מעלליהם ,החלו במסע השמד.
דוד לוינגר מנהל המחנה קיבל הוראה ברורה מלמעלה ,לאסוף את כל קבוצות
המחנה ולהעביר להם מסר חד משמעי :כל העבר שהבאתם מבית אבא ,חלף עם
הרוח ושייך לגלות .ארצנו המתחדשת היא ארץ חלוצית שדוגלת בעשיה ואיננה
זקוקה למצוות מעשיות ,וודאי שאין בה מקום לבטלנים מחממי ספסלי בית מדרש,
שלא דואגים לכלל רק לעצמם .אנו זקוקים לחלוצים עובדי אדמה שיפריחו את
השממה .ככל שנתבסס בארץ ,כן ייטב לכולנו ...מעתה לא תדעו עוני ומחסור,
הוסיפו להם בקריצה רבת משמעות.
המדריכים פרטו במיוחד על נימה זו ,שהיה בה קסם מיוחד לילדים האומללים.
לאחר שלש שנות רעב סבל ומחסור ,לא היה דבר שהפחיד את הילדים יותר מעוני
ומחסור ,עתה יחיו בעושר ,בזה רצו לרכך את המכה החזקה שהנחיתו עליהם בלי
התראה מוקדמת ,אמנם יקחו מהם את חיי הדת ,אבל תחת זאת יחיו חיי רווחה.
לא היה להם כל ספק כי אחרי הודעה כזו יהיה זעזוע כבד לילדים ,הם לא השלו
את עצמם לרגע שלא יהיה כך ,אבל ההבטחה לחיי רווחה תרכך זאת ,כעבור זמן
מה יפנימו את המסר החריף שיחלחל בתוכם ואת הפירות יראו תוך תקופה קצרה.
אך הם טעו בהערכתם מאד ,הסערה שהייתה והתגובות שבאו עקב זאת לא היו
צפויים להם כל עיקר.
הילדים נבהלו לשמוע דברי כפירה חמורים אלו ,אוזניהם העדינות לא הורגלו
לשמוע דברי מינות ארסיים כאלו ,כמעט כולם קיבלו חינוך יהודי מושרש היטב,
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בזכות

החינוך

הזה

עמדו במשך שלושת
האחרונות

השנים
במסירות

נפש

על

שמירת מצוות התורה,
גם

בתנאי

אונס

מוחלטים ,רבים מהם
לא טעמו כל אותם
שנים
מחשש

מבושל

מזון

"מאכלות

אסורות" גם כשהרעב
הציק וכרסם בתוכם,
פעמים

אף

כהו

עיניהם מרוב חולשה,
עם זאת ידעו ,אסור
לוותר בנושאים כאלו שהם עיקרי היהדות ולא ניתן לעשות בזה שום פשרות.
והנה באים אליהם שליחי הסוכנות וטוענים שכל המצוות שלחמו עבורם הם
משהו ששייך לגלות ואין לו כל ערך בארץ ישראל ,איך ניתן לשמוע כאלו דברי
מינות ושטות כאלו?!
אך לצערם הרב גילו לדעת כי אין להם רק בעיה עם דברי כפירה אלא עם
מציאות חיים קשה ביותר ,מנהלת המחנה ניהלה במחנה טהראן מטבח טרף
לחלוטין רח"ל ,לא נעשה סידור כלשהו בכדי להכשירו ,למרות שניתן היה לעשות
זאת בנקל .מעתה פשוט אין להם מה לאכול ,ה' ירחם .האם לכך ציפו לאחר
מאבק איתנים על כשרות ,שיבואו אחים תועים בני אברהם יצחק ויעקב וינסו
להכריחם להכניס בשר פיגולים לפה? היתכן כדבר הזה?? (הם לא רק הכשילו
אותם באי שמירת הפרדה בין בשר בחלב ,אלא גם נתנו להם לאכול בשר "דבר
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אחר" ושאר חיות טמאות ובשר שלא עבר כל תהליך שחיטה והכשרה) הילדים
האומללים נאלצו עתה לרעוב [כפשוטו] כי מלבד מעט לחם וירקות לא ניתן
להכניס דבר לפה ,הם קיבלו לחם ממש במשורה בטענה שאין תקציב לכך ,רק
ל"דבר אחר" שקיבלו בסובסידיה (כפי שיורחב בפרקים הבאים) כך נותרו הילדים
ימים שלימים רעבים מאד.
הם לא רק פגעו בכשרות המטבח אלא מנעו מהם כל התארגנות רוחנית ,הילדים
כמהו לחיי יהדות אמיתיים כמו תפילה יהודית חמימה במניין ,מה נפלא יותר
מלהתפלל יחד ג' תפילות ביום עם ציבור רחב כל כך? מה יכול להיות יותר מובן
מלארגן להם מניין? מאות ילדים נמצאים במחנה ,כשעשרות מהם בני מצווה ,ניתן
לארגן עבורם מניין קבוע בו יוכלו להתפלל שלוש תפילות ביום כהלכתן ,אין צורך
למבנה קבע ,בית כנסת מאולתר יענה על כל הצרכים ,לא כל שכן שבשבת קודש
תהיה להם תפילה חמימה שתחזק אותם.
מה יותר מתוק מלחוש את שבת המלכה פורשת עליהם את כנפי שלומה,
תפילות השבת כמה יפות הן לקבל את פניה ,כמה כמהו לחוג בצוותא את סעודות
השבת ולזמר את זמירותיה .כידוע אין השבע מרגיש בצערו של הרעב ,לכן אי
אפשר להעביר לשבעים כמונו כשהכל בהישג ידינו את תחושת החסר בו לקו
אותם ילדים ,ב"ה שמעולם לא סבלנו חסר ,לפיכך לא נוכל להעביר את התחושה
הזאת כיאות ,אבל עם כל זאת אפשר להבין כי אלו שלא חשו זאת מספר שנים
כמה משתוקקים הם לחוש חיי דת מסודרים.
לאחר ג' שנים של שוטטות ובריחה מגיעים למקום מסודר בו הכל יכול להגיע
בקלות ,כמה צפייה מענגת מחלחלת בתוכם ,מה החזיק אותם בימים הטרופים?
הדמיונות החיוביים .כמה דמיינו את הרגעים הללו ,שיוכלו לשוב ולחוות את
האווירה הכל כך נעימה של הבית "טרם המלחמה" כשישבו אז סביב ל"שולחן
שבת" ופיהם מזמר את זמירות השבת ,מתוך התרפקות וכיסופים .שלוש שנים
חסרו כל זאת ,הם לא פסקו מלדבר על כך ,כל עוד לא יכלו נותרו רק עם
הדמיונות ,אבל עתה הגיעו למחנה יהודי שמתנהל על ידי צוות יהודי ,זה גירה את
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דמיונם בטוחים היו שמעתה יטעמו מעט משבת מלכתא ,זה יזרה צרי ולוט על
פצעיהם המדממים.
והנה מגיעה "שבת המלכה" ילדי המחנה עומדים בצפייה מתוחה לחוש את
השבת הזאת הם לא התכוונו לרגע להפתעה האכזרית שעומדת לנחות עליהם,
המדריכים המרושעים לא אפשרו להם להתפלל ,רק זה חסר להם שיארגנו להם
כאן שטיבלאך וחצרות חסידיות ,רחמנא לשיזבן.
"ההתארגנות הציבורית תהיה בחדר האוכל" ענו להם בגסות רבה .הילדים קיבלו
את הדברים בכאב רב ,לצערם נאלצו להתפלל כל אחד ביחידות בלב נחמץ איזה
טעם יש לשבת ,אבל התנחמו שלכל הפחות סעודות שבת כיאות כן יהיה להם ,הן
לא יתכן שאותם ריקים ופוחזים לא יבינו זאת.
כשבאו לחדר האוכל ציפו לראות שולחנות ערוכים כיאות עם מפות צחורות
כשלג ובקבוקי יין לקידוש ,נרות שבת יבהיקו בכל פינה וריח התבשילים השבתיים
יקבל את פניהם בחדווה .האם קיבלו משהו דומה לזה או לכל הפחות בבואה
שלו? בחלום הכי שחור לא ראו מחזה תעתועים שלקוח מהרי החושך מעבר
לסמבטיון .חדר האוכל השרה אווירת חולי חולין ,אין שלחן שבת ונרות שבת
דולקים ,אין אפילו גביע אחד לקידוש ,חלות וכו' מאן דכר שמיה ,חדר אוכל קודר
בחילוניות משמימה ,האוכל טרף כרגיל ,מראהו מביא לבכי רב ,ברקע נשמעים
שירי הפקרות במקום שירי שבת העדינים ,המדריכים והמדריכות מסתובבים רח"ל
בלבושי שחץ ,אין מינימום הפרדה בין בנים לבנות ,המדריכים והמדריכות
מסתובבים בגסות הלוך ושוב כשסיגריות דלוקות בפיהם צוחקים בהפקרות ,הם
מדליקים ומכבים את האורות חליפות ,המגמה ברורה לחלוטין ,לעקור כל סממן
יהודי מהשבת ,תחת עונג שבת אוירה חולית מובהקת ה' ירחם.
הצניעות שטבועה הייתה בם בטבעיות חיננית ,כעת סתורה .התנהגות מדריכיהם
ומדריכותיהם ,פרוצה ובהמתית.
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לא רעב ומחסור גשמי הדאיג אותם ,הם שיוועו ל"מזון רוחני" כפי שחונכו בפולין
החרדית .כל מטרתם הייתה ,להגיע לארץ ישראל ולחיות בה ברוח ישראל סבא.
ואת זה רצו אנשי הסוכנות לקחת מהם.
והרשעים אינם מסתפקים במה שהרסו אלא ילכו מחיל אל חיל ,רוצים הם לנתץ
את כל המסורת ,לא בשלבים אלא בבת אחת ,אין להם אורח רוח של מיסיונרים,
בטוחים הם בניצחונותיהם ולכן הם מסתערים על כל הקדוש ביותר בלי להירתע.
המדריכים מחללים את אווירת ראש השנה ומתעללים ברגשות הילדים.
חודש תשרי (תש"ג) שהתקרב הוליד רטט קדושה עמוק אצל כל ילדי המחנה ,הם
חשו רגשות יראה וגיל מעורבבים בם ,כולם ידעו כי ימים אלו הם ימים מיוחדים
במינם ,שלוש שנים רצופות התגעגעו לאווירת החגים הקדושים שמלאים
בהתרוממות הרוח ובפרט לימים הנוראים שמשרים הוד ויראה בלב כל הנבראים.
לא הייתה זו בקשת החרדים ביותר מביניהם ,גם היותר רחוקים אחזו ברוממות
החג ,לכל אחד מהם יש רגשות מיוחדים לראש השנה יום הדין ויום הכיפורים
היום הקדוש ביותר בשנה ,כמה הכנות הכינו הוריהם אותם לקראת ימי הדין
וחותם זה לא נמחה בשלושת שנות המלחמה.
מי יכול לרדת לחקר נשמה יהודית ואפילו הנדחת ביותר שנכספת ומתגעגעת אל
בוראה .קשה להביע במילים את הצמא הרוחני העז אותו חשו כל יתומי השואה,
כשאימי המלחמה מנעו מהם לחוש את הקשר המיוחד שיש לכנסת ישראל עם
הקב"ה.
למרות האכזבות הקשות שעברו כמעט חודש שלם ,ציפו בכיליון עיניים לאותן
תפילות נהדרות .תמימותם עדיין לא נהרסה כליל ,הם היו בטוחים כי לקראת
הימים הנוראים יכינו המדריכים מקום מתאים לתפילות הקדושות .ידוע היה כי
גם כל הרחוקים מחיי יהדות מתעוררים קמעה לקראת ימי הדין ,אנשים שמעולם
לא דרכה רגלם בבית הכנסת מגיעים בראש השנה ויום הכיפורים ,כי גם להם יש
איזה זיק יהודי שמתעורר ,ואפילו אם הם עצמם רחוקים לא ימנעו מהם את המגיע
להם בדין ,הם לא היו מסוגלים להעלות על דעתם כי ימים אלו שחרוטים בתודעת
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הכלל (ואף הפשוט ביותר) כימים הנעלים והקדושים ביותר של השנה ,יחוללו נגד
עיניהם בצורה כה מחפירה.
בטוחים היו שאפילו אותם "תלושי דת" יבינו לרוחם הנסערת ויתנו להם את
היכולת לפצות את החסר הנורא שלהם.
"ערלי הלב" מתעלמים לחלוטין מהזכות האלמנטארית של הילדים.
ברם מתקרבים הימים הקדושים ואין כל תכונה סביב ,על "סליחות" מי מדבר רק
הוללות ופוחזות ,ערב ראש השנה ממשמש ועומד בפתח ואין סימן אחד שיסמן כי
הימים הנוראים עומדים להגיע ,כמה כואב וצורב לראות את האחים שלהם
בדרגה כה נמוכה כגויים ממש ,אבל הילדים היקרים לא מאבדים תקווה ,יש להם
מחשבה תמימה ,אולי המדריכים עצמם אינם מרגישים את קדושת החגים ,אבל
אם אנו נעמוד על שלנו לא יוכלו לעמוד מנגד .לא יתכן שיהודי רחוק ככל שיהיה
ימנע את אחיו מלעמוד ולהתפלל .הם החליטו לחוג את ראש השנה בכוחות
עצמם.
עם התקדש החג התכנסו הילדים לתפילת ערבית ,הם מצאו איזה אוהל גדול
והכשירו אותו במהירות כבית כנסת ,המקום היה צר מהכיל את כל מאות
המתפללים ,כל אחד יודע פרק בתפילה [את תפילות ראש השנה כנראה התפללו
מתוך הזיכרון מה שידעו ואולי עשו לעצמם מחזורים מאולתרים] .אוירה רצינית
שרתה בין הילדים ,לראשונה הייתה להם את ההזדמנות לשבת יחד ולהתפלל
לבורא.
כל אחד מהם התייחד בפינתו עם הבורא יתברך ,אליו פנה מתוך עמקי לבו
המיוסר .אלפי רסיסי דמעות טוהר ניגרו ארצה באותם רגעים מהלבבות השבורים
שמצאו אפיק להוציא את המכאובים הנסתרים שדחקו כל אותם ימים ,כעת מותר
לבכות ואין בזה בושה.
באותה שעה התייחדו הילדים עם בני משפחותיהם שהיו רחוקים מהם ,לכל
אחד מהם היה עבר כואב ומדמם שהותיר מאחוריו .לרבים מהם לא היה ידוע מה
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עלה בגורל יקיריהם ,לבטי הספק נגסו כל העת את לבם המדמם ולא נתנו לו
להירפא .גם אלו שידעו מה עלה בגורלם ,צפנו בחובם את פצעי העבר ואת
הזיכרונות המייסרים עד דכא .כעת ברגע נעלה זה צפו הרגשות והזיכרונות כלפי
מעלה ,מי יכול לתאר את התפילה המיוחדת של אותן נשמות שבורות ,כשהגיע
אליהם רגע בו יכולים הם לפרוק את כל המועקה מתוך הלב ,עין מי לא תדמע רק
מהתחושה העגומה שאת התפילות הללו רוצים אותם רשעי לב לעשוק מהם.
לבבות הילדים השבורים התמלאו בתחינה ובקשה לבורא :קודשא בריך הוא ,אנו
רוצים לעבוד אותך בלב שלם ,שלח לנו עזרתך ממרומים.
הלבבות עמוסים למדי מהסבל שעברו בשלושת השנים האחרונות ,עתה
מתחברים הם לבורא ומתחננים לשנה טובה יותר ,שנה בה חייהם ישתקמו מחדש,
הם רוצים בכל מאודם להקים את ביתם מעפר ,כל אחד מהם חש כי בכך ממלא
הוא שליחות ,להמשיך את שלשלת היוחסין המשך הדורות בתי מקדש מעט ,כמה
תפילות צריכים בכל ראש שנה על העתיד ,על אחת כמה וכמה בשנה כזו.
מרגע לרגע גברה ההתרגשות ,התפילה נעשתה נלהבת יותר ויותר ובקעה מעומק
חדרי הלב .יותר ממה שנאמר ,הובע בבכי הנרגש שליווה את המילים .גם מי שלב
אבן לו התמוסס לחלוטין מהאווירה המיוחדת ששררה בחדר ,גדולה תשובה מתוך
בכיה שמגעת עד כסא הכבוד .ככל ששקעו בעומק התפילה גברו הבכיות והלכו,
תפילה זו שברה לרסיסים גם את הלבבות האטומים ביותר.
הקולות הנרגשים בקעו עד למרחקים ,הם הגיעו עד למדריכים פורקי העול שגילו
עתה את חניכיהם עושים מעמד ראש השנה עצמאי ,כשראו אותם "אבירי לב" את
ההתרגשות העמוקה וההיסטריה שאוחזת בחניכיהם אחזתם חלחלה ובעתה ,
הזעקות והתפילות מידי היסטריות לטעמם ,תחושת "יום הדין" שוררת במקום ,עוד
מעט ישובו כל הילדים בתשובה שלימה ...ואולי אף הם עצמם יתעוררו מכוח
הלהט .נכנסו אותם רשעים לפאניקה איומה :אבוי לנו ,יותר מידי אווירת יראת
שמים יש כאן.
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המדריך הראשי דוד לוינגר כינס את חבריו ל"דיון מעמיק" במצב ,האוירה בחדרם
הייתה מתוחה מאד ,לוינגר היה בוטה ונחרץ בדבריו :עלינו למנוע את המשך
התפילה הזאת בכח ,אחרת כל עמלנו ילך לריק.
מרגע שגמלה בלבו ההחלטה ,לא התמהמה לרגע .באמצע התפילה נכנס כקלגס
חמוש ודרש מהם בתוקף ,להפסיק את התפילה.
"עליכם להזדרז למסיבה החגיגית שאנו מארגנים לכם לכבוד החג!"
הילדים פרצו בבכי מר ,מתחננים לפני "הפריץ" שיניח להם להמשיך את
התפילה.
"איך אתה יכול לנתק אותנו מהתפילה המיוחדת במינה?! ציפינו לה כל כך הרבה
זמן!!!" געו הללו בבכי מר.
אבל אוזניו של אותו רשע מרושע היו אטומות משמוע ולבו ערל ואטום ,הוא לא
הבין כלל ללבבם הקרוע ,מהיכן ידע שפה כזו כאשר חינוכו השמאלני עקר ממנו
רגש אנושי כל דהו ,הוא קרא בשנית בקולו הגס" :אני מצווה עליכם לעזוב את
המקום".
הנערים היו מפוחדים אבל עמדו על שלהם והחלו להתנגד ,כשראו זאת
המדריכים החליטו לנצל את נחת זרועם בצורה שתבהיר לילדים היטב כי אין
פשרות .הם גררו את האומללים למקום המסיבה בעל כרחם כבהמות לשחיטה ,כך
הושלכו "מאיגרא רמה לבירא עמיקתא".
קשה לתאר עלי ספר את ההרגשה הנוראה אותה עברו באותם רגעים ,כשרגע
לפני כן היו מחוברים אל יום הדין ,כל אחד מרומם מהמעמד הנשגב והקדוש
ובמשנהו להיגרר למקום הפקרות חולי חולין ,הפך ההפכים ליום הדין .אווירת
הוללות ופריצות סימלה את המסיבה האיומה שארגנו עבורם ,כשהמדריכים
מתאמצים בכל כוחם לחלל את ראש השנה שחל בשבת על ידי עישון סיגריות
ויתר מלאכות ,נראה היה שהם משתדלים להרבות בזה כדי להשרות במקום
אווירת חולין גמורה.
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רגשות הילדים האומללים שמיררו מרוב בכי כלל לא נגע ללבם הערל ,הם שמחו
עם הצער הזה מאד .הפסיכולוגיה המרושעת שלהם גרסה ,אין אפקט שבירה יותר
תועלתי מטיפול על ידי הלם ,בטוחים היו כי לא יעבור זמן רב והילדים יהיו
ברשותם ,הם לא עשו חשבון ,אולי הם יגרמו לילדים להיות מרוסקים לחלוטין לכל
ימי חייהם ,המטרה הארורה קידשה את כל האמצעים.
ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה!
למרות היחס המחפיר והמשפיל שעברו בליל יום טוב ,תמימותם עוד לא נסדקה
לחלוטין ,למחרת בבקר השכם ,פנו אל מדריכיהם בבקשה לתת להם להתפלל
בבית כנסת בקרבת המחנה ,כשהתפילה מושמעת על ידי חזן ירא שמים ,הם גם
חייבים לשמוע תקיעת שופר מפי בעל תוקע מומחה וירא שמים .רק כך מתחברים
לאווירת יום הדין ,נימקו את בקשתם.
בירור קל שעשו בעצמם העלה שזמן התפילה בבית כנסת הסמוך נקבע לשעה 6
בבוקר .הילדים המבוגרים מעט רצו להיות נוכחים בתפילה מההתחלה ,לשמוע
את "המלך יושב על כסא רם ונשא" יוצא מפי החזן ברוב רגש .רבים מהם זכרו את
קריאת "המלך" יוצאת מפי השליח ציבור שלהם ,כשהיא בוקעת את הלבבות
האטומים ,ומנערת את חומת האדישות שהצטברה במשך כל ימי החולין של
השנה.
היו שזכרו את נחלי הדמעות שניגרו על הרצפה מאנשים פשוטים מאד ,בעת
אמירת "אבינו מלכנו פתח לנו שערי שמיים" או "שיר המעלות ממעמקים קראתיך
ה'".
אפילו הילדים הקטנים התחננו בפני המדריכים ,על רצונם העז לשמוע פיוטים
ויוצרות של ראש השנה .ומעל לכל הייתה התביעה הכללית ,אנו רוצים לשמוע
את מאת התקיעות חובת היום .עבורם הייתה זו משאלת חיים.
אבל המדריכים המרושעים לא נעתרו לבקשתם ,רק לאחר תחינות ובקשות
מרובות עשו טובה מרובה ,כשלקחו אותם בשעה  9אל בית הכנסת.
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ארורים הרשעים ,שאין טובתם שלמה!
כשנכנסו אל חצר בית הכנסת ,כבר הייתה שעת קריאת התורה .הילדים התרגשו
מאד ,עוד מעט ישמעו את התקיעות ,הם ציפו להכנס לבית הכנסת ,אבל
לתדהמתם הרבה הורו להם המדריכים ללכת אל הגן הגדול שבחוץ" .נעים שם
להיות ,גם משם תוכלו לשמוע את התפילות" הקניטו אותם בגסות.
הילדים התחילו לבכות" :מה יש לנו לעשות בחוץ? וכי אנו ילדים קטנים
שמפריעים ליתר המתפללים ולכן אמורים הם להיות בחוץ?! כל היופי של
התפילה היא רק כשנוכחים בתוך בית הכנסת".
המדריכים נהנו מאד לאכזבם ,הם ענו להם בקול אדיש ומתנכר ...מצטערים,
אתם נשארים כאן בגן!
הילדים לא הצליחו לשמוע את קריאת התורה ,אבל בלבם הייתה ציפייה לשמוע
לכל הפחות את התקיעות שעוד מעט ינסרו את החלל ,את זה יצליחו לשמוע גם
מבחוץ.
אבל לא עוברת מחצית השעה ,והמדריכים חשו כבר "שובע רב" מהשהיה
הארוכה בחצר בית הכנסת .הם נטלו את הילדים ל"בית קפה" לא הרחק מהמקום,
מקום זה התאים להם יותר כדי לחגוג את יום הדין.
חלק מהילדים הצליחו להערים על מדריכיהם וברחו שוב אל בית הכנסת ,כשראו
זאת המדריכים כעסו מאד ,הם נכנסו לבית הכנסת בעל כרחם והושיבו אותם
במוניות שהסיעו אותם למחנה ,תוך שחיללו שבת ויום טוב בפרהסיא.
ביום טוב השני כבר נואשו הילדים מלבקש את המדריכים ,הם כבר ראו עם מי
יש להם עסק ,הוחלט שיתפללו בינם לבין עצמם ,רק דבר אחד ביקשו ,שופר
לתקוע בו ,לכל הפחות רוצים הם לשמוע את קול השופר ,אבל גם לגבי משאלה זו
קיבלו סירוב מוחלט.
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הילדים מוסעים ביום כיפור עם רכבים לבית הכנסת ...כדי לעזור למלאכת
ה"שנור".
הילדים העקשנים לא הרימו את ידיהם ,למרות הקושי הרב שהיה להם עם כל
דבר שהריח יהדות וקדושה ,החליטו לא להיכנע לאויב .אנו נלחמים כעת על
האידישקייט שלנו ,אם אנו רוצים להשאר יהודים ,עלינו לעשות את כל
שביכולתנו.
אמנם את ראש השנה חיללו להם ,אבל הם לא יניחו שאת יום כיפור ,היום
הקדוש ביותר בשנה ,יחללו להם .הם התכוננו לערוך את יום הכיפורים בתוך
המחנה בקדושה ובטהרה.
כשהגיע ליל יום הכיפורים נערכו לתפילת "כל נדרי" דמעות ניגרו כמים
מהלבבות השבורים ,כל אחד מהם ניסה להיתפס במילים הקדושות ,לחוות את
"כי ביום הזה יכפר ה' עליכם מכל חטאיכם תטהרו" בתמימותם סברו ,כי לכל
הפחות את היום הקדוש ביותר לכל יהודי באשר הוא ,לא יעזו ליטול מהם.
"הרשעים כים נגרש".
בקושי עוברת לה תפילת כל נדרי ,ושוב הגיע אותו קלגס אכזר דוד לוינברג
והכריז בקול רם שהפריע לאווירה הרצינית ...ילדים לכו לאכול! הילדים הנדהמים
חשו את הרוע מחדש ,הם ניסו בכל כוחם להשאר במקום .אבל המדריכים הפעילו
את כוחם ,וגררו אותם החוצה.
נחמן אלבוים בן ה 16-שהיה המבוגר שביניהם ,בעל אישיות חזקה ומראשי
הלוחמים נגדם ,לא התפעל מכל הנעשה ,הוא נשאר באולם על אפם וחמתם,
וקרא פרקי תהילים בקול נרגש ,כשראו המדריכים שאי אפשר לו ,כיבו את האור
באולם ,ונתנו לו להתמודד עם החשכה העבותה.
המדריכים התיישבו במשרד ופתחו את החלונות לרווחה ,כדי שעין אחת לא
תוכל להימלט מראות את המחזה המביש ,בו יושבים ומחללים את היום הקדוש
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ביותר בשנה ,יום בו אפילו הנשמה הכי נידחת חשה מחויבת לבוא לבית הכנסת,
כדי לא לקרוע את הפתיל הדק שמחבר אותה אל הבורא והעם היהודי.
לא ניתן לתאר עלי גוויל בעט סופר אפילו תהיה הציורית ביותר ,איזו הרגשה
כאובה הייתה באותה עת לילדים האומללים שחונכו על ברכי היהדות הטהורה ,
החינוך שאותו ינקו היה קיום התורה והמצוות מתוך מסירות נפש ,לראות מחזות
כאלו.
משך שלוש שנים עברו קשיים מרים של שרידה ,לא רק על קיומם הפיזי ,אלא
בעיקר על קיום המצוות ,כשהדבר המובן מאליו היה ,למסור את הנפש למען שמו
יתברך .והנה עתה ,כשהם כל כך קרובים להגיע אל ארץ ישראל ,באים אחים
תועים ומחללים מול עיניהם את היום המקודש ביותר.
איך יכול הלב להכיל את התחושה והיסורים אותם עברו בשעות הללו?
סידרת העוולות שלהם לא הסתיימה בזה .למחרת הובלו הילדים ברכבים לבית
הכנסת שנמצא בקרבת מקום ,מהלך של רבע שעה הליכה .הם לא חשו בושה
במעשיהם ,כשהם ירדו מהרכבים הישר אל בית הכנסת.
המטרה שלהם בהבאת הילדים לבית הכנסת לא הייתה כדי לאפשר להם
להתפלל בבית הכנסת ,מחשבה כזו לא יכולה לעלות במוחם המעוות .מטרתם
האחת והיחידה :לעורר את רחמי העשירים על הילדים המסכנים ,הם הפכו
לאובייקט "שנור" דרכם הצליחו המדריכים לגייס מהעשירים סכומים כסף עצומים,
כ 60,000-טומנים (מטבע חשובה מאד בפרס).
ברגע שמשאלתם התמלאה ,לא היה להם עניין בשהייה בבית הכנסת.
ילד אחד התחנן בפניהם ,לתת לו לומר "יזכור" על הוריו ובני משפחתו שנספו.
המענה לזה היה ,מכות נמרצות על העזתו ,מהמדריך גלייכר [כמה אירוני
שגלייכער" ,אדם ישר" באידיש ,הוא בן בלייעל] הילדים הוצאו מבית הכנסת
בכוח ,הישר לרכבים .במעשה זה הוכיחו לנערים כי כשישראל יורדים ומורידים עד
לתהום הנמוך ביותר שיש.
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