הגות  פרשה  הלכה  ועוד
פרשת יתרו תשע"ח
]

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

בדברי העץ יוסף שדרשו חז"ל שאברהם
אבינו וצאצאיו ישלטו בכל העולמות
חז"ל (במדב"ר פר' ב ,יב) ממשילים את אברהם
אבינו לעץ מושלם ,שלא נותר לברכו אלא שצאצאיו
יהיו כמותו [על דרך מאמר 'אילן אילן במה אברכך'
הידוע] .ודרשו חז"ל 'כה יהיה זרעך' על מעלתם של
ישראל ,וביאר בעץ יוסף שבירכם שיהיו ראויים
שיונהג העולם על פיהם ,ככוכבים שהם מנהיגי
העולם השפל ,ועל דרך שנאמר (דניאל יב ,ג):
א
'ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד' .
והקדים ה' לאברהם 'ובמה יש לי לברכך?',
ולדברי העץ יוסף פירושו :הרי כבר מנהיג אתה
בצדקתך את כל העולמות .ובאמת כבר בראש
הפרשה שבה נזכר 'כה יהיה זרעך' ,פרשת לך לך,
כבר מוצאים אנו את דבר ה' לאברהם אבינו" :והיה
ברכה" (יב ,ג) ,ושם מפרש רש"י" :הברכות נתונות
בידך .עד עכשיו היו בידי וכו' ,ומעכשיו אתה תברך
את אשר תחפוץ" .מסר אפוא הקב"ה את הנהגת
העולמות בידיו של אברהם אבינו ,להשית ברכה על
ב
מי שירצה .צדיק גוזר – והקב"ה מקיים .
*
משל בסגנון 'אילן אילן' מובא גם בתנא דבי
אליהו על אברהם אבינו ,ושם נדרש כך מפסוקי
מזמור א' בתהלים.
עתה נבארה נא גם את דברי תנא דבי אליהו
הללו בהתאם לביאורו של העץ יוסף שהכוונה
במשל זה הוא על שלטונו בכל העולמות .אלו
הדברים וביאורם:
"אשר פריו יתן בעתו – אלו תלמידי חכמים שירבו
בזרעך" :שיהיו בזרעך תלמידי חכמים ,המשולים
לפרי שהוא החלק החשוב באילן ,ולו יאה הממשלה
ג
על האילן כולו.
"ועלהו לא יבול – אלו בעלי אמונים שלא יפסוק
מזרעך לעולמים" ניתן לקשר זאת להנ"ל שמדובר
בשלטון הצדיקים בעולמות ,שהרי "ועלהו לא יבול"
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א

יש לציין כי עוד מפרשים נוספים (מלבי"ם ועוד) כתבו
בביאור "כה יהיה זרעך" שדימה אותם לכוכבים לא רק בכמות
אלא גם באיכות ,ובכך יישבו את מה שבמקום אחר דימה אותם
לעפר הארץ ,שמספרו מרובה ממספר הכוכבים.
ב

עיין שבת נט ,:תענית כג .ועיין גם בראשית רבה פרשה לט,

יא.
ג

אף בכתובות (סב ):משמע שפסוק 'ועלהו לא יבול' מדבר
בתלמידי חכמים ,וגם הנזכר שם מורה על שלטון תלמידי
החכמים על הטבע ,שהתורה היא תחבושת ורטיה לדברים שלפי
חכמת ידיעת הכוכבים מהווים סיבה גדולה לתחלואי הנפש,
כדברי רבינו בחיי (דברים יח ,י).

רומז לצדיקים שכל מוצא פיהם יתקיים ,אפילו דבר
שאמרו בטעות ,כשגגה שיוצא מלפני השליט ,והיינו
'בעלי אמונים' – שנאמנים דבריהם שיתקיימו.
ונראה להוסיף נופך על האמור בביאור לשון
'בעלי אמונים' ,כדלהלן :עיין במסכת שבת (קיט ,ב)
ש'אמונים' מתקשר עם 'אמן' ,ואולי יבואר ,שכח זה
ניתן לעם ישראל מצד השתמשם בפיותיהם רק
לצורך עניית 'אמן' ודברים שבקדושה ,שזוכים הם
שמתקדש פיהם ככלי שרת [כדברי רבינו יונה
בפירושו לאבות (פ"א מי"ז)] ,ולכן מוצא פיהם
מתקיים! המזמור פותח במלה 'אשרי' שהיא עצמה
נוטריקון 'א'מן י'הא ש'מיה ר'בה'...
וכך פירשו צדיקים (נועם אלימלך וקדושת לוי ,פ'
מטות)' :לא יחל דברו – ככל היוצא מפיו יעשה' – מי
שאינו מחלל דיבורו – מתקיימים דבריו ,צדיק גוזר
והקב"ה מקיים .ונראה לרמוז עוד' :האזינו השמים
ואדברה' – אם מדבר דבורי קודש שמימיים ,אז –
'ותשמע הארץ אמרי פי' – נשמעת הארץ למוצא פיו.
"וכל אשר יעשה יצליח – זה אברהם אבינו
שהכביש הקב"ה כל מלכי מזרח ומערב תחתיו":
שוב ,שלטון בעולמות[ .ומארבע סיבות נראה לבאר
שהכוונה בברכה זו כוללת שגם לבניו אחריו יהיה
ד
כח שלטון כזה ,ראה הערה ].

המג"א (ס ,ב) מביא מש"כ הספרים (שעה"כ),
שכשאומר בברכת אהבה רבה "ובנו בחרת" – יזכור
מתן תורה .וכשאומר "וקרבתנו" – יזכור מעמד הר
סיני.
ויל"ע שלכאורה סדר הדברים אינו נכון ,שהרי
מעמד הר סיני ארע קודם מתן תורה ,וכפי שאומרים
"אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה
ו
דיינו"?
ב] והנה נוסח התפילה של ג' רגלים הוא" :אתה
בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו".
ומבאר הג"ר יצחק מלצאן (שיח יצחק סדור הגר"א):
"אתה בחרתנו מכל העמים" – מיוחס כנגד פסח (כי
"אתה בחרתנו" הוא בעת יציאת מצרים)" .אהבת
אותנו" – כנגד שבועות (קבלת התורה בהר סיני).
"ורצית בנו" – כנגד סוכות.
ומתבאר מינה ,ש"יציאת מצרים" קובע שבחר בנו
ז
מכל העמים .
ונמצא ,שהקב"ה "בחר בנו מכל העמים" עוד
קודם מעמד הר סיני ,וכסדר המועדים שפסח קודם
לשבועות .ומיושב היטב הסדר בברכת קריאת שמע:
"ובנו בחרת מכל עם ולשון" ,ורק אחרי זה
ח
"וקרבתנו" .

באהלה של תורה  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס
'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

הם לא היו בגלות מצרים .ומייסד שם ,שהמלאכים לא ביקשו
את לימוד התורה ,רק שהקב"ה לא יתן את הבעלות על התורה
("לא בשמים היא") לישראל [ולכן נתינת התורה לישראל נחשב
"מקח" כביכול שהקב"ה ויתר על שלו] .וגלות מצרים נצרך רק
לחלק הזה ,ולאוה"ע אכן לא הציע הקב"ה את הבעלות .וזהו
"אשר בחר בנו מכל העמים" ורק לנו "נתן לנו את תורתו".
ו
ראה ב דע"ת לרמח"ל (סי' קנח) שכותב :בבואם אל הר סיני
נתן להם האדון ב"ה כל היקר המגיע להם להשתלם במציאותם
להיות להם כח להיות משרתים אותו .ואז קירבם אליו באהבה
שהוא ענין (מה שאומרים בפיוט 'דיינו' בהגדש"פ) "קרבנו לפני
הר סיני" ,וכך מה שאנו אומרים בכל יום "וקרבתנו לשמך הגדול
וגו'" והדביקם אליו באהבתו ,ואז נתן להם תחילה הכח לשמור
כל מצוותיו ושמעשיהם יעשו הפרי הטוב המצטרך לתיקון
הבריאה כו' עכ"ד .וכותב הגרח"פ (הערה  )423שמעלה זו של
"קרבנו לפני הר סיני" הוא מעלה בפני עצמה קודמת למעלת
"נתן לנו את התורה" .ומו"ר הגאון הגרד"כ שליט"א ביאר בכונת
המג"א ,ש"מעמד הר סיני" ו"מתן תורה" זה באותו הזמן ,עפ"ד
הגרי"ז (סטנציל אות קמו) שביאר שהענין ב"אילו קרבנו לפני הר
סיני ולא נתן לנו את התורה" ,הוא עצם המעמד וכמש"נ (שמות
כ ,יז) "ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" .וכך
באמת משמעות הפסו קים בפרשת ואתחנן (דברים ד ,ט-יא),
וכמש"כ בשעה"כ :מתן תורה צריך לרמוז אותה באומרך "ובנו
בחרת כו' וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה" ,כי ע"י התורה
קרבנו לשמו הגדול ,ובחר בנו מכל עם ,וקבלנו אותו עלינו למלך
וזהו "וקרבתנו מלכנו".

"אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו" ,מי בחר במי?
וְא ֶּתם ִּת ְהיו ִּלי ַמ ְמ ֶּל ֶּכת ֹּכהֲנִּים וְגוֹּי ָקדוֹּׁש (יט ,ו)
ַ
א] נוסח ברכות התורה "אשר בחר בנו מכל
העמים ונתן לנו את תורתו".
ויש להקשות ,איך אנו אומרים שהקב"ה בחר בנו
מכל העמים ,הרי הקב"ה סיבב והציע את התורה
לכל האומות וסרבו לקבלה ,ורק אח"כ הציע לנו את
ה
התורה.

________________________________
________________________________
_____________________________
ד

מארבע סיבות נראה לבאר שהכוונה בברכה זו כוללת שגם
לבניו אחריו יהיה כח שלטון כזה :א .הרי הקדים לו ה' 'במה
אברכך' שכבר הינך שולט בכלל העולמות ,ומהו שבירכו לבסוף
וכל אשר יעשה יצליח שישלוט במלכים? ב .מהו שאמר לו ה'
במה אברכך ,משמע שאותו עצמו אין מה לברך כבר ,הרי יש מה
לברכו ,שהברכה וכל אשר יעשה יצליח זו ברכה כלפי אברהם
עצמו .ג .ומהו הדמיון והקשר בין מה שבירכו שיהיו בניו צדיקים
לבין הברכה שישלוט בעמים? ד .היכן יש במשמעות "וכל אשר
יעשה יצליח" שישלוט על עמים? ואם היא ברכה בעיקר על בניו
מיושבות הקושיות .ביאור היישוב לקושיא הרביעית ,ש"וכ ל
אשר יעשה" מורה על הבנים ,כמו שכתבו האבן עזרא והמצודות
ועוד ,וכדברי חז"ל (שבת לב" ):איזה הן מעשה ידיו של אדם ,הוי
אומר בניו ובנותיו של אדם".
ה
וראה במד"ר איכה פ"ג ,א שלכאורה כבר עמד בהערה זו.
ועוד יש לבאר בזה ,ע"פ יסוד נפלא שכותב התפארת יעקב
בהקדמתו לספרו ,שהנה בגמ' בשבת (פח ,ב) מובא ,שהמלאכים
לא רצו שהקב"ה יתן את התורה לישראל ,ואמר להם משה
רבנו :למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא
לכם?! וא"כ קשה ,איך הקב"ה הציע את התורה לאוה"ע ,הרי

עמ' 1

ז

ועי' באבודרהם (מעריב של שבת) שכותב לבאר ,מדוע לא
אומרים בקידוש של שבת "אשר בחר בנו מכל עם" כמו בימים
טובים ,וז"ל לפי שבמרה נצטוו על השבת ועדיין לא בחר בהם
הקב"ה עד שנתן להם התורה ,אבל כשנצטוו על ימים טובים כבר
נתן להם התורה ובחר בהם .ותמה ערוה"ש (רעא ,כח) דא"כ גם
בפסח לא נאמר "אתה בחרתנו " ,שהרי נפקדו על הפסח במצרים
קודם מרה (וראה בתו"ה ד ,סח) ,ועוד שהרי מזמן יציאת מצרים
נבחרנו כדכתיב "ולקחתי אתכם לי לעם וגו'" עכ"ד .וע"ע בשל"ה
(פסחים מצה עשירה) שכותב ,שבפסח הגם שבחר בנו ורוממנו
מכל לשון ,מ"מ לא היה בעצם עד מתן תורה ,ולא היתה גאולה
רק גוי מ קרב גוי מעורבים בלשונות הגוים עד מתן תורה ,שאז
היה התרוממות מכל לשון ממש.
ח
ואולי זה גם כונת המג"א ,שמה שבחר בנו טומן בתוכו מתן
תורה .וראה מש"כ רמ"ד ואלי (משנה למלך פר' ואתחנן) לבאר
מדוע הזכירה התורה את מ"ת קודם ליציאת מצרים ,הגם
שיצא"מ היתה קודמת בזמן.

ולפי"ז "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו" – הם שני דברים( .א) ביציאת מצרים" ,בחר
בנו מכל העמים"( .ב) במתן תורה" ,נתן לנו את
תורתו" .וממילא מתבאר היטב ,שמה שבחר בנו מכל
העמים ,לא מתבטא מצד מה שנתן לנו את תורתו,
אלא הוא ענין בפנ"ע ,וכבר ביציאת מצרים הקב"ה
א
בחר בנו מכל העמים.
ג] אלא שעלינו לבאר ,מדוע חג הפסח נקבע
להיות נחשב שבחר בנו אז מכל העמים ,ולכאורה מן
הראוי היה לומר ,או שבחירת עם ישראל התחילה
אצל אברהם אבינו ,או במתן תורה (עי' בדרך ה'
לרמח"ל ח"ד פ"ד)?
ונראה ההבנה עפ"ד הנתיה"מ בפירושו להגדה
מעשה נסים שכותב ,שמכח מה שהקב"ה עשה
ניסים בפרהסיא ביציאת מצרים ,זה גורם שמכאן
ואילך יש חילול לשמו יתברך כשישראל בגלות,
ומוכרח הוא לגאול אותנו.
וממילא נמצא ,שיציאת מצרים גרמה שכלל
ישראל כרוכים בהכרח עם הקב"ה בקשר בל ינתק,
שהרי אם ישראל חוטאים ואם הם בגלות הרי זה
חילול לכבודו יתברך אחרי שהוציאם בכח גדול וביד
חזקה .ולפיכך יציאת מצרים ודאי קובעת שהקב"ה
בחר בנו לנצח מכל העמים.
ומובן היטב מה שמבואר בדברי חז"ל (מכילתא
בשלח פ"ו) שיציאת מצרים היא לידת עם ישראל.
וכפי שנאמר (יחזקאל טז ,ד) "ומולדתך ביום הולדת
אותך וגו'" ,וכותב הג"ר צדוק הכהן (ליקוטי מאמרים)
שמפורש שגאולת מצרים נקרא לידה.
לתגובות5322906@okmail.co.il :

באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר אברהם'
ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס באר צבי
כיבוס בגדים במדבר
וְכ ְבסו ִּש ְמ ֹּל ָתם (יט ,י)
ומ ָחר ִּ
וְק ַד ְׁש ָתם ַהּיוֹּם ָ
ִּ
יש לעיין מדוע הוצרכו לכבס בגדיהם ,והלא
איתא בחז"ל (מד"ר דברים ז' י"א ,והובא ברש"י בפ'
עקב עה"פ שמלתך לא בלתה מעליך ,ח' ד'),
שכשהיו ישראל במדבר בגדיהם לא היו צריכים
תכבוסת ,לפי שענני הכבוד היו מכבסים ומגהצים
להם .ובפשטות היה אפשר לומר ,שהכיבוס בגדים
האמור כאן היינו טהרה על ידי טבילה במקוה ,כמו
'וכבס בגדיו' שבספר ויקרא .אלא שלכאורה צריך
עיון ,שבעוד שתמיד כיבוס בגדים מתרגם האונקלוס
'ויצבע לבושוהי' ,הרי שכאן כתב 'ויחוורון לבושיהון',
ומבואר שהכוונה כיבוס ממש ,ולא טהרה במקוה.
והנראה ,דהנה רש"י בסוף פרשת תזריע (ויקרא
י"ג נ"ח) כתב דכל כיבוסי בגדים שהן לטבילה
מתורגמין ויצטבע .וממילא נראה לדייק דאין הכי נמי
שהעננים היו מכבסים ,אולם מכל מקום היכן שהיה
חיוב או מצוה של כיבוס ,היה ענין לכבס גם בעצמו.
והחילוק בפירוש שיש בתרגום הוא מה הסיבה
לכיבוס ,שכאשר הכיבוס הוא רק לצורך טבילה
מתורגם ויצטבע ,אולם כשחיוב הכיבוס היה לצורך
אחר ונוסף על טבילה ,כגון משום כבוד או נקיות,
[וכמו בפ' יתרו שנתחייבו קודם מתן תורה] ,בזה
תרגם 'ויחוורון'.
ועל פי זה נראה ליישב גם מה שראיתי מקשים

________________________________
________________________________
_____________________________
א

וכך גם משתמע בזוהר (ויקרא פט ,ב) שאמרו :זכאין אינון
ישראל דקודשא ב"ה אתרעי בהו מכל עמין עכו"ם (אשריהם
ישראל שהקב"ה בחר בהם מכל העמים) ,ומגו רחימותא דילהון
יהיב להו אורייתא דקשוט למנדע ארחא דמלכא קדישא
(ומאהבתו אותם נתן להם תורת אמת לדעת דרכו של המלך
הקדוש) – ומשמע שה"בחר בנו מכל העמים" לא מתבטא במה
ש"נתן לנו תורת אמת" ,אלא גם קודם לכן כבר בחר בנו.

בפרשת בהעלותך על הפסוק 'וכבסו בגדיהם
והטהרו' (במדבר ח' ז') ,שגם שם תרגם האונקלוס
'ויחוורון' ,אף על פי שגם שם מדובר בטבילה
כדכתיב 'והטהרו' ,וקשה משם על רש"י בסוף פרשת
תזריע הנ"ל .ולפי מה שכתבתי נראה לומר דזה גופא
קמ"ל התרגום ,דגבי כיבוס הלויים ,מלבד הסיבה של
טהרה ,היה על הבגדים עוד חיוב כיבוס גם משום
כבוד[ .ואף אמנם שלגבי הלויים עצמם פירש"י שם
שהיה משום טומאה].
ועל פי זה יתכן להוסיף וליישב גם מה שראיתי
מקשים על דברי המדרש-רבה בפרשת קרח ,דכתיב
(במדבר ט"ז ל"ב) ותפתח הארץ את פיה ותבלע
אותם וגו' ואת כל הרכוש .ואיתא במד"ר שם (י"ח
י"ג) רבותינו אמרו אפילו היו כלים ביד הכובס היו
מתגלגלין ובאין ונבלעין עמהן .עד כאן .ולכאורה
צריך ביאור מדוע היו להם כלים שהיו נמצאים בבית
הכובס ,הרי לא הוצרכו לכיבוס שכן ענני הכבוד היו
שפים ומגהצים אותם .אולם להנ"ל ניחא ,דהא
דקרח ובניו שהיו מהלויים ,הרי נצטוו לכבס בגדיהם
גם בידי אדם ,וכמבואר בריש פרשת בהעלותך הנ"ל,
ואם כן שפיר משכחת לה שהיו בבית הכובס.
לתגובותzvi6@neto.bezeqint.net :

הדרש והנדרש  /הרב חיים רוטשטיין
עמקי נפשנו  -רחקו מידיעתנו
יִּש ָראל
ֲׁשר ָע ָשה ה' ְל ְ
ּטוֹּבה א ֶּ
ִּתרוֹּ ַעל ָכל ַה ָ
ִּח ְד י ְ
וַּי ַ
ׁשר ִּה ִּעילוֹּ ִּמּיַד ִּמ ְצרָיִּם (יח ,ט)
ֲא ֶּ
ננסה להציב מראה לנגדנו ,ולשאול את עצמנו
בכנות :מה אני אוהב יותר שוקולד ,או שמא דף
גמרא?! תפילה נרגשת ,או בירה קרה ומקציפה תוך
התפרקדנות על חוף שטוף שמש?!
אנסה לחסוך את ההתפלספות וחיבוטי הנפש
לנוכח השאלה ,ואנסה לענות בעצמי על השאלה
המביכה משהו :כנראה ,שאיננו יכולים בוודאות
לדעת את התשובה!
את הראיה לכך ,מוצאים אנחנו בפרשת השבוע.
שהנה בפרשה נאמר 'ויחד יתרו על כל הטובה אשר
עשה ה' לישראל ,אשר הצילו מיד מצרים' ,והביא
ע"כ רשי את דברי הגמ' (סנהדרין צד' ).ומדרש אגדה,
נעשה בשרו חדודין חדודין ,מיצר על אבוד מצרים.
היינו דאמרי אינשי ,גיורא עד עשרה דרי לא תבזי
ארמאה באפיה' ,ובגמ' שם כתב רש"י (ד"ה חדודין)
'שהיה מיצר מאד על מפלת מצרים' .ובהשקפה
ראשונה הדבר תמוה עד למאד ,הזהו יתרו?! יתרו
שהיה כומר לע"ז ומאס בה ,ומחמת זה נידוהו ,הוא
שיצטער על מפלתם של רשעים ,יתרו?! ובפרט
שהמדובר הוא במפלתה של מצרים ,עמהם היה
ליתרו עבר שלילי במיוחד ,אחר שברח בכדי לא
לייעץ לפרעה להשליך את תינוקות בני ישראל
ליאור (כמבואר בסוטה יא .ובסנהדרין קו ,).ועתה -
כאשר קוימה משאלתו הראשונה אשר עליה מסר
את נפשו ובני ישראל ניצלו מיד מצרים ,ומצרים
קיבלו את המגיע להם בדין  -יצטער על כך יתרו,
הכיצד?!
אולם ,המעמיק בענין יראה כי הדברים מובנים
אף לפי פשטם .משום שהיסוד של 'גיורא עד עשרה
דרי לא תבזי ארמאה באפיה'  -יסוד עצום הוא
בגשתנו אל מפתן עולם כוחות הנפש .יסוד זה
מלמדנו שרגשות הנוגעים אל שרשי הוויתו וחייו של
האדם ,כגון משפחתו מולדתו ותחביביו העיקריים,
אינם ניתנים לעקירה מהנפש  -כלל!!!
העדר היכולת לעקור את הנטיות הטבעיות
אין בקוצר דעתו של הכותב ,כמו באורכה של
יריעה זו ,לחדור אל שיתי רבדי נפש האדם ,ולעמוד
על הגדרות הכוח הנפשי המודע והתת המודע ועל

עמ' 2

מה שביניהם ,אולם הבה וניטול המחשה חיה ,חיה
וכואבת .מי אשר בא במגע עם ישיש של"ע לקה
במחלת האלצהיימר ,מכיר את התופעה היטב .אצל
אנשים אלו ניתן לראות בבירור רב את המושג
'גירסא דינקותא' ,הם שבים לשוחח בשפת האם -
אף אם עברו שנים רבות מאז שחו בה ,הם
מתייחסים כקיימים לקרוביהם שנספו בשואה הי"ד,
ואף חווים בדמיונם אירועי ילדות נשכחים כאילו
ומתרחשים הם כאן ועכשיו .ועתה תאמרו נא  -האם
את שלא יכלו לעשות עשרות שנים של שכחה
והרגלים שונים בתכלית  -היש בנמצא מה אשר
ביכולתו לעקור?!
ברי הוא ,כי יכול האדם לשנות את הרגליו
וטבעיו ,ואף את תחושותיו ,תשוקותיו ,רצונותיו
ושאיפותיו  -לפחות ברובד המודע  -ואולי אף יותר
מכך ,אך לעקור ולשרש את נטיותיו החבויות
ומוטמנות היטב עמוק עמוק בגנזי נפשו  -רק עשרה
דורות יוכלו לעקור! משום שכח זה כה חזק הוא
בנפשו של האדם ,עד כדי כך שלמרות שניתן
בהחלט להניח שהגר לא יחנך את בניו אחריו
לאהבת העכו"ם ,וודאי וודאי שלא בניו את בניהם
אחריהם ,אך על אף כן ,היות וכה מוטבעת בקרבו
נטיה זו ,תיקלט היא  -בלא מודע מן הסתם  -אצל
בניו ,ובניו לבניהם ,עד עשרה דורות! נורא למתבונן!
לרוב עומקם של כוחות הנפש אין ביכולתנו
לעמוד על טיבם
האדם הראשון עלי ארץ אשר נודע כי פרסם את
חלוקת רבדי הנפש בין המודע לתת המודע ,הוא
רבינו הגר"י סלנטר זיע"א ,אשר האריך לבאר את
ענין תת המודע ,בכנותו אותו בלשונו 'כוחות
הכהים' .ניטול איפוא מבין אמריו את הדוגמא
הבאה ,המוכיחה עד היכן לא יֵדע האדם את עמקי
נפשו .וכך נאמר ב'מאמר בענין חיזוק לומדי תוה"ק'
להגרי"ס זיע"א (אות ג') המופיע בספר 'עץ פרי' ,וז"ל:
'וידוע כי הפנימיות יפעלו פעולתם על האדם יותר
מהחיצוניות ,כאשר נראה בחוש .למשל ,אם יש לו
לאיש תלמיד אהוב וחביב לו כבבת עינו ויעשה
טובות עמו ,ויש להאיש הזה גם בן ,אמנם ישנאהו
תכלית שנאה ,ויראה לו בפועל שנאתו אליו .והנה
קרה כאשר נפל שינה על האיש הזה ועל עפעפיו
תנומה ,והנה אש יצא מאת ה׳ ותאחז בבית הבן גם
בבית התלמיד ושניהם בסכנה ,ונעורר פתאום את
האיש להחיש לעזרה ,להציל מן הדליקה גם הבן גם
התלמיד ,נראה כי ירוץ עד מהרה להציל בנו
לראשונה ,יען מה? יען בפנימיותו בטבעו קיננה
האהבה לבנו השנאוי לו ,יותר מאהבה שאוהב
לתלמידו ע״י כוחותיו החיצונים ,ולכן כאשר נעורר
האיש משנתו ,אשר אז גם כוחותיו החיצונים נמו
שנתו ,אז חיש קל יתעוררו כוחותיו הפנימיות
ויתבררו ויתגברו על החיצוניות ,וירוץ להציל את בנו
לראשונה'.
במשל זה ממחיש לעינינו הגרי"ס זיע"א את
עומקם הבלתי נדלה של נטיותיו הטבעיות של
האדם ,כיצד אדם האוהב לפלוני אהבה עזה לאין
שיעור ושונא לאחר שנאה יוקדת כיקוד שאול ,אולם
ראו זה פלא  -אם רק נביט בו במועד וברגע הנכון,
כגון זמן תנומתו אשר כוחות המודע אף הם ישנים
ורדומים בעת זו ,וברגע זה ייפול האדם לסערה
קדחתנית זו  -מיד תתברר לנגד עינינו האמת
הצפונה ,שנטיית לבבו לבנו מושרשת היא לאין ערוך
מהאהבה לתלמיד!
התבוננות מעמיקה באמור ,כוחה יפה לחולל
סערה עזה בנפש המתבונן .שכן בזאת מבין הוא אל
מול אלו כוחות אדירים ונטיות נטועות בשורשים
בלתי ניתנים לעקירה עליו להתמודד במלחמתו עם

יצרו .ודאי הוא ,שאין בכך משום לייאש ,שכן 'אין
הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו' (ע"ז ג ,).ו'לא עליך
המלאכה לגמור' (אבות פ"ב משנה ט"ז) ,ויתירה מזו
שהלא בלאו הכי (ושמא משום הכי) נאמר בגמ'
(קידושין ל' ):יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום
ומבקש המיתו ,שנאמר (תהילים לז ,לב) 'צופה רשע
לצדיק ומבקש להמיתו' ,ואלמלא הקב''ה עוזרו אין
יכול לו שנאמר 'אלקים לא יעזבנו בידו' ' ,אך עם
זאת ידוע ידע האדם מה הם רמת סיכוייו להצליח
לשנות את טבעיו בלא שיעמול ויזיע מבלי אמור די,
ומבלי להרבות בלימוד המוסר אשר לימדונו רבותינו
שמבלעדיו אין שייך להשתנות ולהתעלות כלל.
ויה"ר ,שנזכה ואבינו צורנו יישר ארחותינו ,וינחנו
בנתיבות רצונו ,ונעשה חפצו בשלמות תמיד ,אמן!

הלכתא רבתי לשבת  /הרב נחום אייזנשטיין,
תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל ,מרא
דאתרא 'מעלות דפנה' ,דיין ומו"צ בירושלים עיה"ק
הרב שליט"א שהה בחו"ל ,ועקב כך מצ"ב דברים
שמסר בשבועות תשע"ו.

בענין "זכירת מעמד הר סיני"

וׁש ֹּמר
יך (שמות כ ,ב) .רַק ִּה ָש ֶּמר ְל ָך ְ
ָא ֹּנ ִּכי ה' ֱא ֹּל ֶּק ָ
ֶּיך ופֶּן
א ֶּׁשר ָראו עינ ָ
ַפ ְׁש ָך ְמ ֹּאד ֶּסן ִּת ְׁש ַכח ֶּאת ַה ְד ָב ִּרים ֲ
נְ
ֶּיך (דברים ד ,ט)
יָסורו ִּמ ְל ָב ְב ָך ֹּכל יְמי ַחּי ָ
א] הרמב"ן בהשגותיו לסה"מ (שכחת הלאוין)
כותב וז"ל ,המצוה השניה שנמנענו שלא נשכח
מעמד הר סיני ולא נסיר אותו מדעתנו אבל יהיו
עינינו ולבנו שם כל הימים והוא אמרו יתעלה
(דברים ד ,ט-י) "השמר לך ושמור נפשך מאד פן
תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך
כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר
עמדת לפני ה' אלהיך בחורב וגו'" עכ"ד.
והגם שהרמב"ם לא מונה כן בספר המצות ,עכ"ז
ודאי יש לו לחוש לדעת הרמב"ן .ולכן עלינו לדעת
מהו הענין של "זכירת מעמד הר סיני".
והנה "זכירת יציאת מצרים" ,מוזכר בתורה
ובסדר היום פעמים רבות ,אמנם "זכירת מעמד הר
סיני" לא מזכירים אותו כי אם ברמז ,וכמש"כ המג"א
(ס ,ב) שכשאומר בברכת אהבה רבה "וקרבתנו" יכוין
לזכור מעמד הר סיני (ומה שמזכירים במוסף של ר"ה
"אתה נגלית במעמד הר סיני" זה רק בגלל הענין של
פסוקי שופרות).
כפה עליהם הר כגיגית
ב] והנה בגמ' בע"ז (ב ):מובא" :א"ר יוחנן מלמד
שהחזירה הקב"ה הוא על כל אומה ולשון ולא
קבלוה עד שבא אצל ישראל וקבלוה כו' .אלא כך
אומרים לפניו ,רבש"ע כלום כפית עלינו הר כגיגית
ולא קבלנוה כמו שעשית לישראל?! דכתיב "ויתיצבו
בתחתית ההר" ואמר רב דימי בר חמא מלמד שכפה
הקב"ה הר כגיגית על ישראל ואמר להם אם אתם
מקבלין את התורה מוטב ,ואם לאו שם תהא
קבורתכם כו'.
והטעם שכפה עליהם הר כגיגית ,כותבים התוס'
(שבת פח ).שזה מחשש שמא יחזרו בהם .וידועים
דברי המהר"ל (גו"א שמות יט ,יז) שזה מורה,
שהתורה היא הכרחית לקבלה ,ואם לא יקבלו
התורה שמה תהא קבורתם .ואם לא היה עושה כן
היו אומרים כי התורה אין הכרחית לעולם רק ברצון
קבלו עליהם ואם לא הו מקבלים לא היו צריכין .לכך
השי"ת היה מפתה ומרצה אותם קודם ,וכאשר ראו
שעיקר נתינתה על ידי כפיית ההר ,היו מוכרחים
לומר כי נתינתה מוכרחת שאין להם קיום זולתה.
אך יש להוסיף בזה לדברי רש"י הנפלאים בפרשת

וזאת הברכה ,שכותב עה"פ "והם תכו לרגלך"  -והם
ראויים לכך ,שהרי תכו עצמן לתוך תחתית ההר
לרגלך בסיני.
ומשמע שבני ישראל גרמו לכך ,וכאילו ביקשו
בעצמן שהקב"ה יכפה עליהם הר כגיגית ,כדי שיהיו
במצב של הכרח לקבל את התורה .והקב"ה נענה
וכפה עליהם ואמר להם "ואם לאו שם תהא
קבורתכם".
וא"כ למדים אנו מכאן יסוד גדול בקבלת התורה,
שאדם צריך להכניס את עצמו למסגרת מחייבת
לשמירה על עצמו .כגון להיות במסגרת של ישיבה
וכולל ,תחת השגחת ראש ישיבה ומשגיח .וכן לגור
במקום תורה בתוך חיי קהילה עם רב .ולקבל על
עצמו מרות להיות כפוי תחתם ו"על פי התורה אשר
יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור
מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".
לימוד התורה  -באימה ביראה ברתת ובזיע
ג] עוד לימוד יש ,והוא מש"כ ה'מגילת אסתר'
(שכידוע מתרץ את כל המחלוקות בין הרמב"ם
לרמב"ן במנין המצות) .ומבאר מדוע לא מנה
הרמב"ם את "מעמד הר סיני".
וז"ל ,נראה לי כי מה שלא מנאה הרב הוא ,לפי
שגם זאת היא מצוה כוללת כל התורה כולה והוא
שלא נשכח את הדברים אשר ראו עינינו דהיינו ענין
התורה כולה ושנלך בדרכיה ונקיים מצותיה .וכן
משמע מפירוש רש"י שם בזה הפסוק שכתב וז"ל
השמר לך פן תשכח את הדברים אז כשלא תשכחו
אותם ותעשום על אמיתתם תחשבו חכמים ונבונים,
ואם תעותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים
עכ"ל .הנה שזה הלאו על קיום התורה כולה נאמרה
עכ"ד.
וממילא נכלל ב"זכירת מעמד הר סיני" ,גם מהו
צורת לימוד התורה – והיינו בקדושה וטהרה באימה
וביראה .וכמו שאמרו בסוגית הגמ' בברכות (כב ).על
הטעם של איסור של בעל קרי בלימוד תורה – דתניא
"והודעתם לבניך ולבני בניך" וכתיב בתריה "יום
אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב" ,מה להלן
באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה
וברתת ובזיע .מכאן אמרו הזבים כו' מותרים לקרות
בתורה ובנביאים ובכתובים לשנות במשנה וגמרא
ובהלכות ובאגדות אבל בעלי קריין אסורים.
ומבאר רש"י (שם ד"ה מכאן) שכל הטמאים
מותרים בתורה שאף הם יכולים להיות באימה
וברתת ,אבל בעל קרי אינו אלא מתוך קלות ראש
וזחות הדעת.
ומבואר שאסור ללמוד תורה מתוך קלות ראש
וזחות הדעת .וכל זה דומיא דסיני.
וכדאי לציין מש"כ הנפש החיים (ד ,ו) ,וז"ל :לזאת
האמת שזו היא הדרך האמיתי כו' ,שבכל עת שיכין
האדם עצמו ללמוד ,ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל
עכ"פ זמן מועט ביראת ה' טהורה בטהרת הלב
להתודות על חטאתו מעומקא דליבא כדי שתהא
תורתו קדושה וטהורה ,ויכוין להתדבק בלמודו בו
בתורה בו בהקב"ה היינו להתדבק בכל כוחותיו
לדבר ה' זו הלכה ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש
כביכול כו'.
ומוסיף (שם ,ז) שראוי להאדם להכין עצמו כל
עת קודם שיתחיל ללמוד להתחשב מעט עם קונו
יתברך שמו בטהרת הלב ביראת ה' ולטהר מעוונותיו
בהרהורי תשובה כדי שיוכל להתקשר ולהתדבק
בעת עסקו בתורה הקד' בדבורו ורצונו יתברך שמו.
וכך כותב גם הרמח"ל בדרך ה' (ח"ד פ"ב) וז"ל,
ואמנם ההשפעה הזאת (של התורה) הנה ענינה
אלוקי כו' ,וכיון שכן ודאי שיש לו לאדם לירא
ולרעוד בעסקו בענין כזה שנמצא הוא ניגש לפני

עמ' 3

אלקיו ומתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו
כו' .ואם הוא עושה כן – אז יהיה תלמודו מה שראוי
לו להיות באמת ותימשך על ידו ההשפעה שזכרנו
ויתעצם בו היקר האלוקי וימשך תיקון והארה לכל
הבריאה .אבל אם תנאי זה יחסר ממנו לא תמשך
ההארה על ידו ולא יהיו דבריו אלא כשאר כל
הדבורים האנושיים ,הגיונו כקורא אגרת ,ומחשבותיו
כחושב בדברי העולם ,ואדרבא לאשמה תחשב לו
שקרב אל הקודש בלי מורא כו'.
ומה שנוגע מאוד לדור שלנו .שגם מי שתורתו
אומנותו ,עם הוא עוסק בשעות הפנאי בדברים
שאינם ראויים ,זהו סימן שלימוד התורה שלו איינו
באימה ויראה בקדושה וטהרה .והזיכרון של "מעמד
הר סיני" אמור לחייב אותנו להבין מהו תורתינו
הקדושה ולא להתנהג כך.
לתגובותdvarhalacha613@gmail.com :

ויאמר שמואל  /הרב שמואל ברוך גנוט ,מראשי
ישיבת אור התורה  -אלעד ,מח"ס 'ויאמר שמואל'
ושא"ס
קריאה להצלת חיי נכרים
יך וגו'ֹּ .לא ִּת ְר ַצח (כ ,ב; כ ,יג)
ָא ֹּנ ִּכי ה' ֱא ֹּל ֶּק ָ
א"ר אבהו ,אמר קרא :עמד וימודד ארץ ראה
ויתר גוים ,ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח,
כיון שלא קיימו ,עמד והתיר ממונן לישראל .רבי
יוחנן אמר ,מהכא :הופיע מהר פארן ,מפארן הופיע
ממונם לישראל( .בבא קמא דף לח עמוד א).
יש לברר האם שרי לישראל להביע מחאה כנגד
רציחת נכרים ע"י נכרים אחרים ,כפי שראיתי שעשו
כן לאחרונה( .שאלה זו נוגעת בעקיפין גם לשאלה
העומדת על הפרק ,בנוגע להשארתם או גירושם של
סודנים ואריתראים שבאו באלפיהם לארצנו הקדושה
והשתקעו בה .חלקם פליטי מלחמה עקובה מדם).
ונראה לברר אי אריך למיעבד הכי.
*
א] איתא בע"ז כ"ו סוע"א" :תני רבי אבהו קמיה
דר' יוחנן העובדי כוכבים ורועי בהמה דקה לא מעלין
ולא מורידין ,אבל המינין והמסורות והמומרים היו
מורידין ולא מעלין" .וכ' התוס' (ד"ה ולא) וז"ל" :וא"ת
הא אמרינן במסכת סופרים (פט"ו) כשר שבכנענים
הרוג .וי"ל דבירושלמי דקידושין מפרש דהיינו בשעת
מלחמה ,ומביא ראיה מ"ויקח שש מאות רכב בחור",
ומהיכן היו מ"הירא את דבר ה'" .ואע"פ שסתם
כנענים עובדי כוכבים ומזלות הם ועוברין על שבע
מצוות ,מ"מ אין מורידין ,דרבינהו בקרא להתירא
דכתיב "והיה לך למס ועבדוך" ,עכ"ל .ועי' תוס' בע"ז
ד' ב' ד"ה ש"מ ובברכות ז' א' ד"ה ההוא צדוקי ובע"ז
י' ב' תוד"ה חד.
והתוס' בע"ז ס"ד ב' ד"ה איזהו כ'" :איזהו גר
תושב כו' .במסקנא קאמר דהיינו להחיותו .וא"ת
והלא מיד שעבר שבע מצוות חייב מיתה ,דאזהרת
בני נח היא מיתתן בלא עדים והתראה .י"ל דכל זמן
שלא דנוהו בית דין אינו חייב מיתה .תדע דהא
אמרינן העובדי כוכבים לא מעלין ולא מורידין" .והנה
יש לדקדק בד' התוס' האם כוונתו לבאר דמאחר
ואין חייבים מיתה בלא בית דין ע"כ אין מורידין ,אך
לא נחתיה לבאר אמאי אין מעלין .א"ד דכוונתם ז"ל
דז"פ ג"כ אמאי אין מעלין ,דכיון דסו"ס עברו אז'
מצוות ב"נ ע"כ אין מעלין אותם.
והמרדכי (ע"ז רמז תתיד) פירש כך" :כנעני לא
מעלין משום דהוי כמוליד בן לעבודת כוכבים שהוא
מצילו מן המיתה".
ב] ויש לברר בזה דעת המיימוני ז"ל ,דהר"מ
בהלכות ע"ז (ריש פ"י) כתב" :אין כורתין ברית
לעובדי ע"ז [ויש גורסים" :לשבעה אומות" ,ואכמ"ל]

כדי שנעשה עמהן שלום וכו' ,ואסור לרחם עליהם,
שנאמר "ולא תחנם" .והרדב"ז (ח"ו סי' רמ"ז) ביאר
דהרמב"ם סבר דבכלל "לא תחנם  -לא תתן להם
חן" נכלל גם שלא להצילם.
ואמנם בהלכות רוצח (ד ,יא) כתב הרמב"ם:
"הגויים שאין בינינו ובינם מלחמה ,ורועי בהמה דקה
מישראל וכיוצ"ב ,אין מסבבים להם המיתה ואסור
להצילם אם נטו למות ,כגון שראה אחד מהן שנפל
לים ,אינו מעלהו .שנאמר "לא תעמוד על דם רעך"
ואין זה רעך" ,עכ"ל.
ויש להעיר בתרתי .א) דלכאו' מהאי קרא ד"לא
תעמוד על דם רעך" רק נילף דבעינן להציל נפשות
ישראל ולא נפשות גויים ,אך מהיכ"ת דחזינן מהכא
דגם נאסר להצילו .ב) יש לדקדק דבהלכות ע"ז נקיט
לקרא ד"לא תחנם" למילף בהא דאסור לרחם
עליהם ואילו בהלכות רוצח כ' לקרא ד"לא תעמוד
על דם רעך" ,וצ"ת.
ושמחתי לראות שקדמני בהערה זו הכנה"ג (חו"מ
סי' תכ"ה) דהעיר דמחד נקיט הר"מ דאיסורו מצד
"לא תחנם" ומאידך נקיט דהוא משום "לא תעמוד
על דם רעך" ,ועוד דלהטעם ד"לא תעמוד" לכאו' אם
רוצה להצילם אינו מוזהר ע"כ .ותי' דהר"מ בהלכות
ע"ז דאיירי רק בעכו"ם כ' שאזהרתם משום "לא
תחנם" וממילא אסור להעלותו .אך בהלכות רוצח
שמדבר בכולל בין בגויים ובין ברועי בקר ,נתן בנותן
טעם משום דאי"ז "רעך" ,וזהו הטעם שייך דוקא
לרועי בקר אך לגויים א"צ לזה כיון דנפקא מ"לא
תחנם" ,וממילא הרוצה להציל רועי בקר יכול
להצילם דאזהרת "לא תחנם" נאמרה רק בעכו"ם.
ואמנם בס' המפתח שם ציינו לד' שו"ת בית יהודה
(יו"ד סי' ד') שכ' דאסור להציל גם רועי בקר ,ולפי"ז
ייקשה דהיכי נילף מקרא ד"לא תעמוד" שאסור
להצילם ,דלכאו' רק מצות הצלה אית ביה אך לא
איסור ,וצ"ע .ואין שו"ת בית יהודה תח"י לע"ע.
ג] והנה בע"ז כ"ו ב' אמרי' דישראל מל את
העכו"ם לשום גר ,לאפוקי משום מורנא דלא,
ופרש"י" :לאפוקי משום מורנא .תולעת שיש לו
בערלתו דלא ,דאסור לרפאותו בחינם ,דהא אמרן
לא מעלין ולא מורידין" ,עכ"ל .וכן בתוס' (ד"ה
לאפוקי) כתב" :כפ"ה דאסור לרפאות בחינם ,אבל
בשכר שרי משום איבה" ,עכ"ל ועיש"ע .ואמנם
הרמב"ן כ' דכל היכא דל"ל משום איבה ,אפילו
בשכר אסור וכדאיתא בע"ז (שם ע"א) סבר רב יוסף
למימר דבשכר שרי משום איבה ואמר לו אביי דלא.
והרמב"ם (ע"ז י ,ב) פסק דאסור לרפאות עכו"ם
אפילו בשכר ,ואם היה מתיירא מהן או שהיה חושש
משום איבה ,מרפא בשכר אבל לא בחינם .והכס"מ
הערה מקורו וכתב" :פשוט הוא דרפואה היינו מעלין
ובפירוש אמרו בגמרא דאסור להעלותן אפילו
בשכר" .והגר"א ציין למחלוקת רש"י והתוס' והרמב"ן
הנ"ל.
ונתקשיתי טובא ,דבשלמא א"נ כפירוש המרדכי
דהאיסור להעלותן מן הבור הוא משום דמגדל בן
לע"ז ,א"ש אמאי אסור לרפאותן אפילו בשכר .אך
לפי' הרמב"ם דהאיסור הוא משום "לא תחנם",
וכמש"כ שם בהלכה א' וכנ"ל ,א"כ אמאי אסור
בשכר ,והרי בע"ז כ' א' אמרי' דנילף מ"לא תחנם"
דלא תתן להם מתנה של חינם ,וקי"ל דבאופן
שהישראל מרויח עי"כ וכגון בשכנו ומכירו שרי,
וכדאיתא בתוספתא סופ"ג דע"ז ,ועי' שדי חמד (ח"ג
עמוד  )222דכ"כ רבים מהפוסקים ,וא"כ אמאי ייאסר
לרפאותו בשכר ,וצ"ע .ושוב הראוני דכן הקשה
המנ"ח (מצוה תכ"ו) ונשאר בתימה.
והנה הזכרנו לעיל ד' הרדב"ז דהר"מ ס"ל דכן
הוא פשטיה דקרא ד"לא תחנם" דהיינו שלא לרחם

עליהם ולחון אותם ,ובסמ"ג (ל"ת מ"ח) כתב:
"שלשה דברים למדו רז"ל מקרא ד"לא תחנם" וכו'
ולשון חנינה .לכן אמר עליהם במסכת ע"ז דלא
מעלין אותם מן הבור ולא מורידין ,ועיקר פשוטו לא
תרחם אלא תהרגם" ,עכ"ל .ועי' בהגהות הגרי"פ.
וממילא י"ל דכשם דבאיסור חנייה בקרקע הנילף
מ"לא תחנם" א"א למכור לנכרי קרקע בממון ,ה"ה
דאין לרחם עליהם בשכר .ובס' המפתח כתבו" :ועי'
דינא דחיי לאוין מ"ח ד"ה ולא ,שכשמעלהו לגוי
ומציל נפשו אפילו בשכר מקרי מתנת חינם" .ואין
הס' (שחיברו כנה"ג) תח"י ,ואפשר כוונתו דתשלום
על הצלת נפש עדיין מחשיבו למתנת חינם ,ומפני
שכל הון שבעולם לא ישווה להצלת נפש וע"כ גם
בשכר אסור להתרפאות דשפיר נחשב בחינם .וא"נ
כן לכאו' יש לחלק בין רפואת פיקוח נפש לרפואת
אבר אחד או מיחוש וכדו'.
ד] והשו"ע (יו"ד קנח ,א) כתב":עובדי אלילים
שאין בינינו וביניהם מלחמה וכו' ,אין מסבבים להם
המיתה ואסור להצילם אם נטו למות ,כגון שראה
אחד מהם שנפל לים אינו מעלהו אפילו אם יתן לו
שכר .לפיכך אין לרפאותן אפילו בשכר אם לא היכא
דאיכא משום איבה" .וכ' הש"ך (סק"ב)" :אין מסבבין.
כלומר אין מצוה להורגם אע"פ שהם עוברים על ז'
מצות בני נח .ומיהו היכא דמקיימי ז' מצות בני נח
משמע דאסור להורידן" ,ועי"ש בפוסקים (ב"י וד"מ
ומהרש"ל בביאורו לסמ"ג וש"ך וט"ז ועוד) האם לא
מורידין פירושו שיש איסור להורידן או שרק אין
מצוה להורידם .ומ"מ חזינן מכל הני דאסור להציל
גוף נכרי שאינו מקיים ז' מצות ב"נ ואפי' בשכר אסור.
ולפי"ז התנהגות הני ארגונים חרדיים באמריקה,
שמחו בתוקף על רציחת נכרים במקומות שונים
בעולם ,צריכה תלמוד ,שהרי גם אם יש בפרסום
מכתבם משום רווח לישראל ,אכתי אסור להציל
נכרים .ואפשר דמשום "דרכי שלום" עשו כן ובמקום
דאיכא איבה וכן מכיון שידעו שמכתבם לא יסייע
מאומה להצלת הנכרים והכל ענין "יחסי ציבור" הוא
וממילא שרי.

ויצבור יוסף  /הרב יוסף צברי ,רב ומו"צ בעיר
אלעד ומח"ס ויען יוסף ,שלחן מלכים ועוד
כיצד קיבל משה את גירות יתרו ,ולא
חשש שבא מחמת כבוד ישראל?
א ֶּׁשר
ִּתרוֹּ ֹּכהן ִּמ ְדיָן ֹּחתן ֹּמ ֶּׁשה את ָכל ֲ
ו ִַּּי ְׁש ַמע י ְ
הוֹּציא ְיהוָֹּה
ִּש ָראל ַעםוֹּ ִּכֽי ִּ
ולי ְ
ָע ָשה ֱא ֹּל ִּהים ְל ֹּמ ֶּׁשה ְ
ָֽים (יח ,א) וברש"י :מה שמועה
יִּשרָאל ִּמ ִּם ְצר ִּ
ֶּאת ְ
שמע ובא ,קריעת ים סוף ומלחמת עמלק.
מקור דברי רש"י בזבחים (קז ,א) ,והתם לשון
הגמ' :מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו' ,עיי"ש.
ויש לעיין ,היאך גייר משה את יתרו חותנו מיד
אחרי קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ,שמחמת
שמיעתם בא יתרו להתגייר ,הלא אחר קריעת ים
סוף היו ישראל בדרגה גבוהה שכולם פחדו מהם,
כדכתיב" :שמעו עמים ירגזון" וגו' ,והלא קיימא לן
שאין מקבלים גרים בימות המשיח וכן כאשר ישראל
נמצאים ברוב טובה וגדולה ,שמא מחמת הטובה
באו ,ואין כוונת גירותם לשם שמים או כשיש חשש
שבאו מחמת מלכות וגדולה שראו? [כדמצינו גבי
קבלת גרים בימי דוד ושלמה ובימות המשיח (יבמות
כד ,ב) .וראה רמב"ם (פי"ג מהל' איסורי ביאה הי"ד-
טו)].
ת .דברי הגמרא (יבמות כ"ד ע"ב) ,שאין מקבלין
גרים לימות המשיח ,מבוארים היטב בדברי הרמב"ם
(פי"ג מאיסו"ב הי"ד)" :שהמצוה הנכונה כשיבא הגר
או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון
שיטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד

עמ' 4

בא להכנס לדת ,ואם איש הוא בודקין אחריו שמא
עיניו נתן באשה יהודית ,ואם אשה היא בודקין שמא
עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל" ,והמשיך לבאר
בהל' ט"ו" :לפיכך לא קבלו בית דין גרים כל ימי דוד
ושלמה ,בימי דוד שמא מן הפחד חזרו ,ובימי שלמה
שמא בשביל המלכות והטובה והגדולה שהיו בה
ישראל חזרו ,שכל החוזר מן העכו"ם בשביל דבר
מהבלי העולם אינו מגירי הצדק" עכ"ל .מבואר כי
הבא להתגייר ,בודקין אחריו שמא כוונותיו אינם
לשם שמיים ,אלא כדי לקבל ממון או כבוד או שמא
מתגייר מן הפחד.
והנה ,באמת אם היה יתרו בא להתגייר מיד אחר
קריעת ים סוף ,היה מקום לחושדו שמא אין כוונת
גירותו אמיתית ,שהרי מצד אחד היה פחד ישראל
מוטל על כל האומות ,וכדכתיב" :חיל אחז יושבי
פלשת נמוגו כל יושבי כנען ,תפול עליהם אימתה
ופחד" .הרי שסיבת הפחד ,יכלה להביא גויים
להתגייר ולהצטרף לישראל .זאת ועוד ,כי גם כוונת
ממון יכלה להיות כאן ,שהרי בזזו ישראל ביזה גדולה
מביזת מצרים ונתעשרו ממנה ,וא"כ הבא להצטרף
לישראל ,יש ממקום לחושדו כי בממון נתן עיניו.
אמנם ,בדברי רש"י מבואר ,כי יתרו שמע את ב'
הדברים "קריעת ים סוף – ומלחמת עמלק" ,ונראה
מדקדוק דבריו ,כי סיבת ב' הדברים היא זו שהביאה
אותו להתגייר .וא"כ לפי דרכנו נוכל להוסיף ולבאר,
כי זה עצמו שהגיע מחמת ב' דברים אלו ,קריעת ים
סוף ומלחמת עמלק ,זה עצמו היתה הסיבה שנוכח
משה רבינו לדעת ,כי כוונתיו של יתרו רציניות
להתגייר ,ואכן גר צדק הוא ואינו מגיע להתגייר
מסיבה כלשהיא.
שהרי אף אחר שיצאו ישראל ממצרים ,והיה
פחדם מוטל על כל האומות ,כאשר בא עמלק נלחם
בהם ,נתקרר פחדם של האומות מישראל ,ושוב לא
פחדו מהם כל כך ,וכדברי המדרש (תנחומא ,כי
תצא) שהמשיל את עמלק לאחד שקפץ לאמבטיה
של רותחין דאע"פ שנכוה בה ,הרי קיררה לכולם,
וז"ל" :ורבנן אמרין קרך ,הקירך לפני אחרים ,אמר ר'
חנינא ,משל למה הדבר דומה ,לאמבטי רותחת שלא
היה בריה יכולה לירד בתוכה ,בא בן בליעל אחד
קפץ וירד לתוכה ,אף על פי שנכוה ,הקירה לפני
אחרים ,אף כך כשיצאו ישראל ממצרים ,ונקרע הים
לפניהם ,ונשתקעו המצרים לתוכו ,נפל פחדם על כל
האומות ,שנאמר אז נבהלו אלופי אדום ,כיון שבא
עמלק ונזדווג להם ,אף על פי שנטל את שלו מתחת
ידיהן ,הקירן לפני אומות העולם" עכ"ל .נמצא כי
לאחר מלחמת עמלק כבר לא היה מוטל פחדם של
ישראל על האומות ,ונמצא שגר שהגיע לישראל
אחר אותה העת ,ודאי לא הגיע מפחד.
ועוד ,שגם אם חשבו הגויים כי הקב"ה שעשה
לישראל ניסים ומופתים גדולים ,יתן להם כמו"כ
שפע אדיר ,הנה באותה העת נאמר על ישראל
"ואתה עיף ויגע" ,ופרש"י שעיף מטורח הדרך ויגע
בצמא .ובכל פרשת בשלח נתבארו נסיונות ישראל
בעניני הגשמיות ,תחילה במרה שנאמר בה "ולא
יכלו לשתות מים ממרה" ,ואח"כ בהמשך הפרשה
כאשר כאשר הגיעו לרפידים נאמר" :ויחנו ברפידים
ואין מים לשתות העם" .הרי שבאותה העת התגלה
כי עם ישראל סובל גלויות במדבר ,וסובל מצמא
מעת לעת.
דברים אלו שהיו גלויים ליתרו ,שידע כל זאת
ובכל זאת בא להתגייר ,מגלים ללא כל ספק כי כוונת
גירותו לשם שמים היתה ,לא לשם כבוד ,לא מחמת
פחד וגם לא משאר טובות הנאה .ולזה הדגיש רש"י
כי יתרו הגיע רק אחר :א .קריעת ים סוף .ב .מלחמת
עמלק .אדם שראה את ב' הממצבים בישראל ,גם

את הזמן שישראל היו בשיא מדרגתם ,וגם את הזמן
שהיו ברפיונם ובחולשתם ,ובכ"ז בא להתגייר ,אות
הוא כי כוונותיו לשם שמים הם.

ומשחרי ימצאונני – מעלת עשרה הראשונים
בפרשת השבוע  /הרב איתמר חבשוש ,מח"ס
'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל-בו במעלת עשרה
הראשונים ,ומרביץ תורה באלעד
ע"י עשרה הראשונים שורה ברכת ה' בבית
הכנסת ,ומתברכים הם וביתם
יך
ֲׁשר ַאז ְִּכיר ֶּאת ְׁש ִּמי ָאבוֹּא א ֶּל ָ
ְב ָכל ַה ָםקוֹּם א ֶּ
יך (כ ,כא)
וב ַר ְכ ִּת ָ
בעל הטורים כאן כתב בזה"ל :אבוא עולה עשרה,
לומר שאם אמצא עשרה בבית הכנסת "אבוא אליך
וברכתיך" (ברכות ו ,א) ,עכ"ל .וכ"כ ב'אורחות חיים'
מלוניל (תפילה סי' עה) וז"ל :טעם למה אמרו ז"ל כל
דבר שבקדושה לא יהא אלא בעשרה ,שנאמר "כל
מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך",
כלומר ,כל זמן שיהיו שם כמנין אבו"א והיינו עשרה,
אבוא אליך וברכתיך ,עכ"ל [וכעי"ז כתב בקצרה גם
בספר הרוקח עה"ת ,עיי"ש].
ונראה דמקור דבריהם בזה ,הוא מהירושלמי
(ברכות פ"ד ה"ד) ,דאיתא שם בשם רבי יוחנן דדרש
מדכתיב "אשר אזכיר" ולא אשר תזכיר  -מכאן
שצריך אדם להתפלל במקום שהוא מיוחד לתפילה,
עכ"ד .והיינו בבית הכנסת ,דכיון שהוא מקום
המיוחד לתפילה ,ע"כ בו ראוי להתפלל ולהזכיר את
שם ה'[ .וכעי"ז דרשו בגמ' דילן (ברכות ו ,א) על
הפסוק "אלוהים ניצב בעדת אל" (תהלים פב ,א)
עיי"ש)] .ואמנם בירושלמי שם (פ"ה ה"א) מקשינן,
מהא דאמר רבי יוחנן גופיה שם דהמתפלל בתוך
ביתו כאילו מקיפות אותו חומות של ברזל ,והיינו
דהמתפלל בתוך ביתו שבח הוא לו ,שעי"ז מתפלל
בכוונה .ומתרצינן" ,כאן ביחיד כאן בציבור".
ונראה ביאורו ,דאע"פ שהקב"ה מלא כל הארץ
כבודו וגם הוא מצוי תמיד בביהכ"נ ,מ"מ כשיש
ציבור של 'עשרה' המתפללין בביהכ"נ אז יש תוספת
בהשראת השכינה( ,עיין באוה"ח שמות יז ,ו) .ורק
בכה"ג שורה ברכת ה' המוזכרת בפסוק הנ"ל .ומהאי
טעמא אמרינן דכשאין ציבור המתפללין בביהכ"נ,
עדיף ליחיד להתפלל בביתו דעי"ז יכוון היטב
בתפילה (ובביאורו עיין במראה"פ ובגליוני הש"ס
שם ,ואכהמ"ל) .וא"כ כל מה שמצינו שיש מעלה
בתפילה בבית הכנסת ,הוא רק כשיש שם ציבור
המתפללים ומזכירים שם ה' בקדיש ואיש"ר ,דאז יש
תוספת בהשראת השכינה וכמש"נ ,ואז המקום
והאנשים מתברכים ,וכמש"כ "בכל המקום וגו' אבוא
אליך וברכתיך" ,עיי"ש.
ונמצא מבואר מדברי הירושלמי ,דכל הברכה
שיש בבית הכנסת ע"י השראת השכינה הרמוזה
בפסוק הנ"ל ,היא מכח העשרה הראשונים שהם
גרמו להשראת השכינה ,ומהאי טעמא רק כשיש
ציבור עשרה המתפללין בביהכ"נ ,אז אמרינן ליחיד
שיבוא להתפלל עימהם ויתברך בברכתם.
ולפי"ז יובנו היטב דברי הבעל הטורים ,דבא
להוסיף ,דכל משנ"ת  -כל זה רמוז להדיא בפסוק
הנ"ל "בכל המקום וכו' אבוא אליך וברכתיך",
ד"אבוא" עולה בגימטריא י'  -ללמדנו דע"י עשרה
ראשונים הקב"ה בא לביהכ"נ ומשרה את שכינתו,
ואז ממילא שורה ברכתו על המקום ועל האנשים
וכדכתיב "וברכתיך".

והנה בגמ' בסוכה (נג ,א) מובא ,דהלל הזקן דרש
על פסוק זה בזה"ל :תניא ,אמרו עליו על הלל הזקן
כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן :אם

אני כאן  -הכל כאן ,ואם איני כאן  -מי כאן .הוא היה
אומר כן :למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי,
אמר הקב"ה לישראל ,אם אתה תבוא אל ביתי אני
אבוא אל ביתך ,ואם אתה לא תבוא אף אני לא
אבוא  -שנאמר "בכל המקום אשר אזכיר את שמי
אבוא אליך וברכתיך" ,עכ"ל הגמ' (ע"פ גירסת ה'עין
יעקב').
ולפום ריהטא משמע דדרשא זו קיימא על
השראת השכינה בבית המקדש ,והקשה ה'ערוך
לנר' ,דא"כ מהו לשון "ביתך"  -דמשמע שיבוא לביתו
של האדם ,והלוא הכוונה שיבוא לבית המקדש ,כמו
שדורש מן הפסוק "בכל המקום אשר אזכיר את
שמי" .ועוד דמלשון "אם אני כאן" משמע ,דביאת
ישראל נובעת מביאת השכינה שבאה בתחילה,
ואילו מלשון "אם תבוא אל ביתי וכו'" משמע להיפך,
דביאת השכינה לאחר ביאת ישראלא.
ואמנם לפמשנ"ת לעיל בבאור פסוק זה ,י"ל
דדרשא זו דהלל הזקן קאי על בית הכנסת דהוי
מקדש מעט[ ,ואין קשר בין מימרא זו למימרא
הקודמת ,דמה שאמר שם "אם אני כאן" מיירי בבית
המקדש ממש] .ובא הלל הזקן ללמדנו ,דע"י שאדם
בא לביהכ"נ מעשרה הראשונים המביאים השכינה,
חוץ ממה ששורה עי"ז ברכת ה' בביהכ"נ [וכמש"נ
לעיל] ,גם שורה ברכה זו במיוחד על כאו"א מעשרה
הראשונים מפני שהם הביאו השכינה ,וממילא
בשכר זאת גם כשיבואו אח"כ לביתם יבוא הקב"ה
עימהם וישרה שכינתו בביתם ,וממילא יתמלא ביתם
מברכת ה'.
וזהו שאמר הקב"ה לישראל ,אם אתה תבוא אל
"ביתי"  -דהיינו בית הכנסת מעשרה הראשונים,
ותגרום להזכרת שמי בעשרה ע"י קדיש וקדושה
ואיש"ר ,וכמש"כ "בכל המקום אשר אזכיר את שמי",
ממילא "אבוא" ע"י העשרה ראשונים לביהכ"נ
ואשרה את שכינתי בתוכם .וזהו שאמר "אבוא
אליך" ואז " -וברכתיך" ,ממילא הברכה תמשך גם
לביתו של האדם ,והיינו נמי דאמר אף אני אבוא אל
"ביתך" היינו ביתו הפרטי של אדם ,וכמש"נב.
וצ"ל ,דהא דאמר "ואם אתה לא תבוא אל ביתי
לא אבוא אל ביתך" ,לא מיירי באלו שבאים לאחר
עשרה הראשונים ,דאע"פ שהם לא הביאו השכינה,
יש להם קצת מעלה בעצם זה שבאו לבית ה'
להתפלל ולהזכיר את שם ה' עם ה'עשרה' ,וכמש"כ
המהרש"א (ברכות מז ,ב) וז"ל :והבאים אח"כ אינן
עושין כלום בזה ,רק מה שמתפללין עם ה"עשרה"
שהביאו השכינה לשם עכ"ל .ובפרט לפמש"כ
ב'עטרת זקנים' (על השו"ע או"ח סי' צ') בשם
ה'תוצאות חיים' ,דאף לאחר עשרה יש להקדים
לביהכ"נ ,דכל המקדים הוא יותר קרוב אל שורש
הקדושה ואחרונים יונקים מענפי ענפים ,עכ"ד.
וממילא לפי"ז י"ל ,דאף הבאים לאחר עשרה
הראשונים שורה עליהם ברכת ה' במקצת ,מחמת
שבאו עכ"פ להתפלל בביהכ"נ עם הציבור ולהזכיר
שם ה' ,וע"כ יונקים מקצת מברכת ה' שחלה במקום
ע"י העשרה ראשונים ,ואף אח"כ שילכו לביתם
יתברך גם ביתם מברכת ה' ,וכמה שיותר יקדימו
ביאתם לאחר עשרה הראשונים ויתקרבו יותר
ל'שורש הקדושה' תגדל יותר בירכתם[ .ואמנם ודאי
דעיקר ברכת ה' שורה על עשרה הראשונים כיון
שהם הביאו השכינה וכמש"נ ,ועוד תגדל ברכתם
בזה כנגד כל הבאים אחריהם וכדאמרי' בגמ'
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ועיי"ש ב'ערוך לנר' ,וכן בחת"ס בחידושיו על הגמ' שם,
מש"כ בזה.
ב

ושוב ראיתי כעי"ז בקצרה ,ב'תורה תמימה' שם ,עיי"ש.

עמ' 5

(בברכות שם)].
וצ"ל דמה דאמר "ואם אתה לא תבוא אל ביתי",
מיירי באחד שאינו רגיל לבא לביהכ"נ אף לאחר
שבאו כבר עשרה ,וע"כ אף אם יבוא פעם אחת
לביהכ"נ ואולי יושפע קצת מברכת ה' השורה
במקום ,מ"מ ברכה זו לא תבוא גם אל ביתו ,כיון
שאינו מכבד השכינה ,ואין לו כל קשר לעשרה
הראשונים שהביאוה .ולפי"ז מתיישב ממילא כל
מאמר זה של הלל הזקן בטוטו"ד ,וכמש"נ.

שוב מצאתי כעי"ז באבות דר"נ (פרק יב) דדרשו
כן ג"כ על בית הכנסת ,וזה"ל שם :הוא היה אומר,
אם תבא לביתי אני אבא לביתך ,למקום שלבי אוהב
לשם רגלי מוליכות אותי .אם תבא לביתי אבא
לביתך .כיצד אלו בני אדם שמשכימים ומעריבים
לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ,הקב"ה מברכן לעולם
הבא ,כענין שנאמר (שמות כ ,כא) "בכל מקום אשר
אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" ,ע"כ עיי"ש.
אלא ששם נראה שדרשו שאף אני אבוא אל ביתך,
הכוונה שהקב"ה מברכן לעוה"ב .וכן דרשו כעי"ז גם
במכילתא דרבי ישמעאל כאן (יתרו ,פרשה יא)
בזה"ל :בכל המקום וגו' .ר' אליעזר בן יעקב אומר,
אם תבא לביתי ,אבא לביתך ,ואם לא תבא לביתי,
לא אבא לביתך ,מקום שלבי אוהב ,שם רגלי
מוליכות אותי .מכאן אמרו ,כל עשרה בני אדם
שנכנסין לבית הכנסת ,שכינה עמהם ,שנאמר
(תהלים פב ,א) "אלהים נצב בעדת אל" ,ומנין אפילו
שלשה וכו' ומנין אפילו אחד ,שנאמר "בכל המקום
אשר אזכיר את שמי אבוא אליך" ,ע"כ.
וצ"ל שבא לומר ,דהמעלה הכי גדולה של
השראת השכינה שעליה נאמר "אבוא אליך
וברכתיך" ,היא כשיש עשרה בביהכ"נ .אמנם גם אם
אין עשרה בביהכ"נ ,מ"מ יש ליחיד ללכת לביהכ"נ
להתפלל שם ,כיון שהקב"ה מצוי שם תמיד ,וממילא
עדיין שורה עליו ברכת ה' המוזכרת בפסוק זה ,גם
בכה"ג .אכן כמובן שאין זה כמו השראת השכינה
שיש בעשרה ששמתפללין ,שהיא דרגה הרבה יותר
נעלית ,מפני שעי"ז יכולים לומר דברים שבקדושה
כגון קדיש וקדושה וכו' .וכנ"לג.
ובספר 'נר מצוה' (ח"ב עמ'  ,)11להגאון רבי איצק
ד
טאנעליס האנדל זצ"ל  ,כתב בביאור המכילתא וז"ל:
לכן נראה ,דוודאי קדושת הביהכ״נ הוא ביותר ,מפני
שמתפללין בו בעשרה ואומרים בו קדושה ואמן יהא
שמיה רבא מברך וכו' ,וזהו מאי שבא ללמד בתחילה
דלזה קרא הכתוב לביהכ״נ ה"מקום אשר אזכיר את
שמי" ,זו האזכרה מכוון בו הקדושה שאומרים
בביהכ״נ בעשרה .ולבסוף בא ללמד ,שכל אחד ואחד
מעשרה הראשונים נוטל שכר כולם כמבואר בש״ס
ברכות (מז ,ב) .ובזה יובנו גם דברי בעל הטורים שכ׳
בזה״ל :אבוא אליך ,״אבוא״ עולה עשרה ,לומר שאם
אמצא עשרה בבית הכנסת אבוא אליך וברכתיך,
עכ״ד .הכוונה ,שלכל אחד מהעשרה יבוא ויברך
אותו ,עכ"ל עיי''ש.
לתגובות9335108@okmail.co.il :
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ובעיקר יסוד זה שיש דרגות בהשראת השכינה ,עיין במה
שהבאנו בספרנו "ומשחרי ימצאונני" כרך ב' שער ט' 'ליקוטים'
ענין א'.
ד

תלמיד המהר"ם בענט ,ודיין בקהל עדת ישרון בעיר וויען.

חקירה בפרשה  /הרב יהושפט שרגא רבינוביץ,
מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים
גוי שסכנה למולו האם מותר לגיירו ללא
"ברית מילה"
יִּש ָראל
ֲׁשר ָע ָשה ה' ְל ְ
ּטוֹּבה א ֶּ
ִּתרוֹּ ַעל ָכל ַה ָ
ִּח ְד י ְ
וַּי ַ
(יח ,ט)
יש לחקור ,האם ברית מילה בגר ענינה כמו
הטבילה ושניהם יחד פועלים טהרה בגר ,לפי זה כל
שאינו יכול למול יהיה די לו בטבילה בלבד .או
שמילה עיקרה להפקיע שם "ערלות" מן המתגייר
וללא "מילה" אינו יכול להיות יהודי
על הפסוק ויחד יתרו ,אמרו בגמרא (סנהדרין צד
א) רב ושמואל ,רב אמר :שהעביר חרב חדה על
בשרו .ושם ברש"י חרב חדה  -שמל את עצמו
ונתגייר.
ויש לדון שהנה הגר כשבא להתגייר צריך הוא
א
שלשה דברים ,מילה ,טבילה ,וקבלת עול מצוות .
ויש להסתפק בגוי שבא להתגייר בפני ב"ד וראו ב"ד
את רצינות כוונותיו והסכימו לגיירו .שוב נתברר
להם לב"ד שמחמת סיבות רפואיות שסובל המתגייר
מחוסר קרישת דם אי אפשר למולו .השאלה
הנשאלת האם באופן זה יהיה אפשר לגיירו בקבלת
מצוות וטבילה בלבד ללא הטפת דם ברית.
לכאורה יש לתלות שאלה זו בדברי התוספות
(יבמות מו ע"ב ד"ה דרבי) שכתבו וז"ל :מיהו אם
נכרת לו כל הגיד ובא להתגייר אין דומה שמילתו
מעכבתו מלהתגייר ,וכתבו שם התוס' שם שבאופן
זה די בקבלת מצוות וטבילה כדי להתגייר .הרי
שמבואר שכל שלא שייך למולו שוב יכול הוא
להתגייר בלא מילה.
בשו"ת שרידי אש (ח"ב סי' כב) נדרש לשאלה זו,
וכתב לחלק שבאופן שנכרת הגיד הרי הוא כמו
אשה שמתגיירת בטבילה ובקבלת מצוות ולכך שייך
לגיירו בלא מילה ,אכן במקום שהאדם הוא "בר
מילה" אלא שאינו יכול למול מטעם שסכנה לו למול
שוב אין הסכנה פוטרתו מן המילה .וכתב שאף
שאנוס הוא ,אין האונס פוטר אלא בישראל וכגון
שמתו אחיו מחמת מילה" ,אונס רחמנא פטריה".
אמנם ברית מילה בגר הוא תנאי חיובי שאינו נעשה
גר בלא מילה ,ולכך אין אנו אומרים שכל שהוא
אנוס יחשב אונסו כמו שמל .לפי שכל מה שאמרו
הוא רק "אונסא לאו כמאן דעביד" ,וכגון שהתנה
אדם עם חבירו "שאם לא אבוא" עד יום פלוני חפץ
פלוני מכור לך ,ונאנס ולא יכל לבוא ,שוב לא
אומרים שנתקיים התנאי וחלה המכירה .לפי שקיום
התנאי "לא אבוא" ,הוא דווקא שאוכל לבא ולא
באתי ,וכל שהוא אנוס אין נחשב "אי הביאה"
שנתקיים התנאי שהרי היה אנוס .אכן ,במקום
שהתנאי הוא תנאי חיובי" ,אם אבוא" תהיה
מכירה .קיום התנאי הוא על ידי שיבוא בפועל ,ואין
"אונסא כמאן כעביד דמי" שאין האונס יכול לפעול
את "האי ביאה כמו "ביאה" .ולפי זה אף שגר זה
אנוס כל שקיום הגירות מצריך ברית מילה כל שלא
מל אין הוא יכול להתגייר בלא ברית.
מאידך ,בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן רכ) דן סברא
להתיר על פי מה שאמרו ביבמות (מו ע"א) בגר
שטבל ולא מל ,ששיטת ר"א שהרי הוא גר לפי
שמצינו בנשים בשעת מתן תורה שנתגיירו בטבילה
בלבד .אמנם שיטת רבי יוסי שם וכן הלכה כדבריו,
שאינו גר עד שימול ויטבול ,ואין למדין גוי מנשים
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רמב"ם איסורי ביאה פי"ג ה"ד

לפי שאין דנין "אפשר" והיינו גוי שיכול למול ,לבין
נשים שנחשבות כ"אי אפשר".
ולפ"ז כתב בגר שאינו יכול למול מפני הסכנה,
נקרא הוא "אי אפשר" ,ושוב יכול להלמד מנשים
שכשם שנעשות גירות בטבילה בלבד אף הוא
"שאינו יכול למול" מחמת סכנה נתיר לגיירו בלא
מילה.
אמנם שם דחה סברא זו ,לפי שגוי שאינו יכול
למול מפני הסכנה ,עצם המילה נחשב כ"אפשר",
אלא שחושש הוא לסכנה ,שוב נאמר שנקרא הגוי
"אפשר" ,ולהבדיל בין אופן שנחשב "אי אפשר"
במציאות ,וכגון בנכרת הגיד שרק באופן זה יכול הוא
להתגייר בלא מילה.
מצות מילה בגר ,ענינה "הסרת הערלות שבו" ,או
מעשה של "טהרה"
בשו"ת זכר יצחק (סי' ג') דן בשאלה זו ואף הוא
אסר לגייר אופן זה ומטעם נוסף ,שהלכה היא בגירות
שמילה קודמת לטבילה ,ונחלקו הראשונים באופן
שקדמה טבילה למילה אי מועילה גירותו באופן זה.
דעת הנמו"י שלא מועילה הגירות ונחשב "כטובל
ושרץ בידו" בכך שלא מל קודם לכן  .אמנם ברמב"ן
שם כתב שמועילה טבילה קודם מילה לגירות .ובזכר
יצחק שם כתב שביאור פלוגתתם האם מילה ענינה
"טהרה" כמו טבילה ,ולפ"ז אין נ"מ מה קדם למה
שהן המילה והן הטבילה ענינם הוא טהרה .אמנם
אם נאמר שחוץ מן הטהרה טעם המילה להסיר
"הערלות" והוא דבר המונע בעצם הגירות ,לכך כל
שלא הסיר הערלה לא מועילה טבילתו ולכך נחשב
כ"טובל ושרץ בידו"  ,ועליו למול קודם שיטבול .לפ"ז
בגוי שאסור לו למול ,עצם הערלות הוא דבר המעכב
בעצם הגירות ,ולכך לעולם א"א לגייר כל של הסיר
את ערלותו.
ראיה מפרשתינו לשאלה זו ממילת יתרו
בספר אוזניים לתורה בפרשתינו ,הביא שאחד בא
למרן הגרח"ע זצ"ל בעל האחיעזר עם ספרו ,ובו יצא
לחדש שבאופן שסכנה לגר למול את עצמו מותר
לגייר בלא מילה .והביא לו הגאון ר' זלמן סורצקין
זצ"ל ראיה מפרשתינו ,שבגמרא לעיל נאמר שיתרו
מל את עצמו לשם גירות .ובגמרא נאמר שכל
ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא מלו את
עצמם מחמת סכנה שלא הוי להם רוח צפונית .ומ"מ
מבואר שהגיע יתרו מל את עצמו ,הרי ראיה
שחובת מילה בגוי מעכבת את הגירות הגם שהיה
בסכנה מחמת כך .וכתב שם שקילס הגרח"ע סברא
זו .ובאמת ראה ששיטתו בשו"ת אחיעזר ח"ד סי' מה
שבאופן זה אין לקבל גר בשופ"א ללא מילה ודו"ק.
ונראה שהרעיון שמאחורי פסק זה הוא ,שגוי
הרוצה להיות יהודי ,כדי להיות יהודי צריך מסירות
נפש ,ולכך אף שסכנה לו חייב הוא למול את עצמו.
אמנם כשאדם נולד יהודי כל שסכנה לו למול פטור
הוא מלמול ש"אונס רחמניה פטריה".

יקרה מפנינים  /הרב מנשה פייגנבוים ,מח"ס 'יקרה
מפנינים' עה"ת
האם היה גג למזבח הנחושת?
יך
ָב ְח ָת ָע ָליו ֶּאת ֹּע ֹּל ֶּת ָ
ֲשה ִּלי וְ ז ַ
ֲד ָמה ַתע ֶּ
ְבח א ָ
ִּמז ַ
ְאת ְב ָק ֶּר ָך (כ ,כא)
אנ ָך ו ֶּ
יך ֶּאת ֹּצ ְ
וְאת ְׁש ָל ֶּמ ָ
ֶּ
ברש"י מזבח אדמה – מחובר באדמה ,שלא יבננו
על גבי עמודים או על גבי כיפים .דבר אחר שהיה
ממלא את חלל מזבח הנחושת אדמה בשעת חנייתן,
ובפרשת תרומה (כז ,ד) כתב נמי ומזבח אדמה הוא
מזבח הנחושת ,שהיו ממלאין עפר בשעת חנייתן,
ובפרשת תצוה (ל ,ג) וצפית אותו זהב טהור את גגו –
זה היה לו גג ,אבל מזבח העולה לא היה לו גג ,אלא
ממלאים חללו אדמה בכל חנייתם .וכן כתב הרשב"ם

עמ' 6

(לקמן כז ,ח) ובחזקוני (שם) וכשישראל חונים ,הם
ממלאים את חלל הלוחות אלו עפר" ,ומקריבין על
אותו עפר קרבנות".
והיה נראה לומר דפליגי ב' הלשונות ברש"י אי
ב
היה גג למזבח אי לאו  ,ומתלמד הייתי כן מנימוקי
ג
החומש לרבינו ישעיה הראשון מטראני ז"ל (הובאו
דבריו בפני דוד אות ד) וז"ל פירש המורה שממלאין
חללו אדמה בעת חנייתן .ותימה דהכתיב בעת
הנסיעה ודשנו את המזבח (במדבר ד ,יג) .ואם היו
משליכין את העפר מה צריך לדישון .והפי' הנכון
הוא שהיה מחובר באדמה עכ"ל .וכן כתבו במושב
זקנים.
הראת לדעת כי מכורח האי קושיא דמה צריך
לדישון ,הכריחו דהפירוש הנכון הוא שהמזבח
מחובר באדמה כפירוש הראשון ברש"י ,ותו לא
קשיא להו ולא מידי מכיון דלפירוש הזה לא מלאוהו
בעפר ועל כרחך שעשו גג למזבח ,ושפיר היו צריך
לדשנו לפני שנסעו.
בפסקי התוס' כתבו מזבח הנחושת לא היה לו גג
יבאר מנא להו
הנה אמרו במסכת חגיגה (דף כז ע"א) אמר ריש
לקיש אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל ,קל
וחומר ממזבח הזהב .מה מזבח הזהב שאין עליו אלא
כעובי דינר זהב כמה שנים ,אין האור שולטת בו
פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון וכו' על אחת
כמה וכמה .ובתוס' (ד"ה שאין בו) כתבו ,בתנחומא
(תרומה יא) יש ,שהיה משה מתמיה על זה אי אפשר
שלא ישרף העץ ,ואמר לו המקום כך דרכי באש של
מעלה ,אש אוכלה אש ואינו מכלה כדכתיב והסנה
איננו אוכל (שמות ג ,ב).
ד
ובפסקי תוס' (שם אות לו) כתבו מזבח הנחושת
לא היה לו גג ,אלא מלאו בעפר ,ד"ה שאני עכ"ל.
ה
וכתב בנצוצי אור (שם) בפסקי תוס' וכו' מצויין
לתוס' ד"ה שאני ואינו שם .ונראה שהוציאו זה
מדאמרו בגמרא אין אור של גיהנם שולטת בפושעי
ישראל ,קל וחומר "ממזבח הזהב" .ולכאורה יותר
היה להם לנקוט "מזבח החיצון" שכל הקרבנות
נקרבים עליו ,לכן העירו שבו לא היה נס לאשר לו
היה לו גג כלל רק שמלאוהו בעפר ,ולכן נקטו מזבח
הזהב שכן היה לו גג ואין עביו אלא דינר זהב ,ובכל
זאת לא שלט בו האש .עכ"ד.
וטרח לומר שהוציאו זאת מהגמרא מאחר ולא
מצא בתוס' רמז לזה ,והדברים קשים מאוד להולמם
שהרי התוס' הביאו דברי התנחומא שמפורש התם
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וראה גם מה שכתב במעשי למלך (הלכות בית הבחירה פרק
א הלכה יג ושם אות ד) במכילתא פליגי בזה תנאי דרבי ישמעאל
סובר שלא יבנו על גבי כיפין ,ואיסי בן עקיבא דריש מזבח אדמה
שימלאנו באדמה ,והנה לכאורה משמע דלאידך מאן דאמר לית
ליה כלל דמזבח הנחושת היה מלא באדמה .ובאמת הא לא
מצינו פלוגתא בזה .לכן נראה דגם למכילתא המאן דאמר
דסבירא ליה מלא באדמה היינו דסובר כדאמרינן בשמעתין
בזבחים (דף סא ע"ב) מאי מלא באדמה שלא יהא חלול ,ועל זה
בא רבי ישמעאל לחלוק דלא בעינן מלא באדמה דכשר אף
בחלול ,והאי דקרא ליה מזבח אדמה  -היינו שיבנוהו על גבי
אדמה לא על גבי כיפין ,אבל בזה שהיה צריך ליתן לתוכו אדמה
בזה לא פליגי דמקרא אינו יוצא מידי פשוטו ,דודאי צריך ליתן
בתוכו אדמה ,רק דזה שקראו מזבח אדמה דמשמע שהוא עצמו
של אדמה והא של נחושת היה על כן דרשי דלכן קראו מזבח
אדמה שמלא באדמה שלא יהא חלול ,ואידך דריש שיהא מחובר
באדמה,
ג
ד

הלא הוא הרב המחבר תוס' רי"ד.

יש מי שכתב שחיברם הרא"ש ,והוא הרב המופלא מהר"י
בכ"ר דוד בספרו הבהיר דברי אמת  .ועתה ראיתי בספר משנה
לחם להגאון מה"ר יעב"ץ בסוף פסחים שכתב שחיברם הטור.
ואני בעניי לא ידעתי שורש לדברים הללו .וכתב מהר"י הלוי
(סימן יד דף לו ע"ד) שהוא מסתפק אם מחבר התוס' עצמם
כתבם ,או רב אחר שקרא התוס' ועשאם( .שם הגדולים מערכת
ספרים פ –קכ).
ה
להג"ר ראובן מרגליות ז"ל .וכן כתב גם בספרו נפש חיה או"ח
סימן רכז.

כי "היה גג למזבח" (כמו שכתבתי לקמן) ,יבוא בפסקי
התוס' להוכיח דבגמרא משמע דלא כהתוס' ,והלא
כל החיבור דפסקי תוס' הוא להביא החידושים
ופסקי הלכות "המובאים בתוס'" ולא בא להקשות
על דברי התוס' אתמהה ,ומה עוד שהמפרשים
ביארו שקושייתו זו היא קושיית התוס' ותירצו היפך
מדבריו (הבאתי דבריהם לקמן) .ובלאו הכי לא היה
צריך לזה דהנה כבר כתב החיד"א בשם הגדולים
(מערכת ספרים פ ,קכ) ודע דזמנין טובא דמשכחת
חידושים בפסקי התוס' דליתנהו בגופן של התוס'
דקמן ,והטעם שפסקי תוס' של המסכתא ההיא
נתחברו על תוס' שאנץ וכיוצא ,והתוס' שלפנינו הם
תוס' טוך וכיוצא ,באופן שאינם פסקי תוס' שלפניננו,
ואני בעניי כתבתי כן בפרטות על פסקי תוס' דמסכת
סוטה ,ועתה אינה ה' לידי תוס' כתב יד למסכת
סוטה ,והגם שהם מוטעים וחסרים ,ראיתי דפסקי
תוס' שבידינו בדפוס נתחברו עליהם עכ"ל.
במדרש תנחומא מצינו להדיא שהיה גג למזבח
הנחושת
בפלתי (סימן מג ,ה) כתב ,ומדי דברי בזה אמרתי
להעלות מילי מעליותא על הספר ,מרגניתא קטנה
לבל ישכח ,ולאחר שהביא דברי הגמ' והתוס'
א
דחגיגה הנ"ל כתב ,ותמהו מה ביקשו התוס' מזה
והוא דבר שיש בו סתירה לכאורה ,כי מה דאין אש
מכלה צפוי מזבח לא היה מחמת חיבת הקודש
ומצוה ,רק טבע של מעלה ואפילו הסנה לא אוכל,
ואם כן מה ענין זה דמצוה יגן על מדורת אש.
אמנם הדברים כפשוטם ,כי ידוע על "מזבח
הזהב" לא היה אש מעלה כלל ,רק הכהן מכניס
בבוקר ובערב מחתה גחלים והקטיר הקטורת .ואם כן
איך שייך דרכו ,אש של מעלה מה בעי תמן ,אבל
באמת מקום המדרש הוא תנחומא שנאמר שכך
צריך לומר כי היה רק [אצ"ל 'גם'] על מזבח הנחושת
ציפוי נחושת כעובי דינר זהב ,והיה האש בו תמיד
יומם ולילה ,והיה משה מתמיה שלא ישרוף העץ,
ואמר לו הקדוש ברוך הוא כך דרך באש של מעלה
אש אוכלה אש וכו' .ואתי שפיר כי במזבח נחושת
הוא מזבח העולה היה אש של מעלה.
והן הן דברי התוס' כי קשה להם למה יליף קל
וחומר "ממזבח הזהב" שלא היה גחלים רק מחתה
אחת בבוקר ובערב ,ולא יליף קל וחומר "ממזבח
הנחושת" שהיה גם כן רק ציפוי כדינר זהב נחושת,
והיה האש מתמיד יום ולילה כדכתיב אש תמיד
תוקד על המזבח (ויקרא ו ,ו) והמזבח הנחושת תמיד
ת"פ שנים [ויותר] עד בנין שלמה .ולכך כתבו התוס'
דממזבח הנחושת אי אפשר להביא ראיה דבמדרש
יש שהיה משה מתמיה על זה ,והשיב לו כך דרכו
באש וכו' ,ואין כאן ראיה ולא קל וחומר ,ולכך יליף
קל וחומר "ממזבח הזהב" שהיה גם כן כעובי דינר
ולא היה שם אש של מעלה כלל ,וליכא למפרך ולא
ב
קשה מידי ואתי שפיר ודו"ק  ,עכ"ד.
והנה בפרדס יוסף (תצוה ל ,ג) לאחר שהביא
דבריו כתב ,ופליאה דהרי מזבח הנחושת לא היה לו
גג אלא מלאו בעפר ,ומצאתי בספר נטע שעשועים
שהערה בזה וצע"ג .גם בהגהות מהרש"ם (חגיגה
שם) כתב ,והעירני ש"ב הרב הה"ג מו' הירץ ווייס
מו"צ דק' ווילחאוויץ נ"י מרש"י סוף פרשת תצוה
שלא היה לו גג ובפסקי תוס' כאן .וכתבו ליישב אכן
בתנחומא מבואר כהפלתי ,גם בהגהות בן אריה
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וביערות דבש כתב ,ותמהו רבים מה רצון התוס' בזה
שהעתיקו דברי תנחומא ,ועל מה היה סובב כוונתם.
ב

בפתח עיניים להחיד"א (חגיגה שם) כתב ,והרב פלתי פירש
דברי התוס' מדנפשיה וכוון לדברי הרשב"ץ (שו"ת תשב"ץ ח"ג
סימן ע)

(שם) ציין לדברי הפלתי וסיים ועי' בתנחומא.
ומה שהביאם להקשות ולתרץ כן מאחר ולא ראו
שהפלתי עצמו הרגיש בזה בספרו יערות דבש (חלק
ב דרשה ז בהספד שנשא על גאון אחד ז"ל בק"ק מיץ
ח"י אב תק"ט) ולאחר שכתב מאמר הנ"ל כתב
להדיא ,ועיין תנחומא ותמצא בפירוש שתמיהת
משה לא היה "במזבח הזהב" רק "במזבח נחושת",
ועיין שם ותמצא באר היטב בכל הדברים כמו
שכתבתי עכ"ל.
ונעתיק את דברי התנחומא וצפית אותו נחושת
(לקמן כז ,ב) – אמר רבי יהודה בר שלום ,אמר משה
לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים ,אמרת לי
לעשות מזבח עצי שטים ולצפותו נחושת ,ואמרת לי
אש תמיד תוקד על המזבח ,אין האש מעברת אותו
ג
ציפוי ושורפת את העץ  .אמר לו הקדוש ברוך הוא
למשה ,משה המדות האלו הן אצלכם ,שמא אצלי,
וכו' ואף מזבח העולה אף על פי שכתוב בו אש תמיד
תוקד על המזבח ,לא הנחושת עתיד לבער ,ולא
העצים נשרפין.
יש לומר שגם לדברי המדרש תנחומא עשו
למזבח גג בזמן אחר
ואולי אפשר לומר (וכן ראיתי לידידי הרה"ג רבי
דוד אברהם מנדלבוים שליט"א שרמז זאת בפרדס
יוסף שלו קרח אות קכב) שדברי משה רבינו ע"ה לא
נאמרו מיד בצוותו ועשית את המזבח עצי שטים
(לקמן כז ,א) אלא אחר כן ,וזאת על פי דברי החזקוני
הנפלאים (פרשת קרח יז ,ד-ה) כי שם כתיב ויקח
אלעזר הכהן את מחתות הנחושת אשר הקריבו
השרופים וירקעום ציפוי למזבח :זכרון לבני ישראל
למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן
להקטיר קטורת לפני ה' .וכתב החזקוני וירקעום ציפוי
למזבח – עד עתה לא היה לו גג .זכרון לבני ישראל
למען אשר לא יקרב איש זר – שיהא הרואה שואל,
הרי כתיב מזבח אדמה תעשה לי שהיו ממלאין את
חללו עפר ,אם כן מה טיבו להיות לו גג מנחושת.
והנשאל משיב ,גג זה נעשה ממחתות קרח ועדתו
שהיו מערערין על הכהונה ,וכל העם ישמעו וייראו
לערער עוד ,עכ"ד.
ועל פי זה יש לומר שכאשר נאמר למשה רבינו
ע"ה אמור אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם את
המחתות  ...ועשו אותם רקועי פחים "ציפוי למזבח"
(שם א-ב) ,אז מיד אמר לו להקדוש ברוך הוא אמרת
לי לעשות מזבח עצי שטים "ולצפותו נחושת" וכו'.
ולפי זה שוב שפיר אפשר לומר דגם התנחומא
סבירא ליה דבתחילה לא היה גג למזבח ודו"ק[ .אי"ה
גם בפרשיות הבאות נעסוק בנושא רחב זה].

לב טהור ברא לי  /הרב יוחנן ריינר ,מח"ס 'וטהר
לבנו' עה"ת ומועדים
הקשר בין קריעת ים סוף ומלחמת עמלק
לביאת יתרו למדבר
מׁשה (יח ,א)
ִּתרוֹּ ֹּכהן ִּמ ְדיָן ֹּחתן ֶּ
ו ִַּּי ְׁש ַמע י ְ
כתב רש"י :מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף
ומלחמת עמלק .ושואלים המפרשים ,מדוע נזכר
בלשון "מלחמת עמלק" ולא "ניצחון עמלק"?
ושמא אפשר לבאר ,שהרי תעלומה היתה כרוכה
סביב קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ,שבעת קריעת
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כאן המקום להביא את דברי האברבנאל שהראני ידידי
הרה"ג חנוך מאיר בינקה שליט"א וז"ל (פרשת תרומה כז – א)
ואמר שיהיה המזבח עצי שטים – רוצה לומר שיהיו "דפנות
המזבח" מעצי שטים" ,לא גגו" ,כי ימלאוהו עפר כמו שאמר
מזבח אדמה תעשה לי "וזבחת עליו" וגו'" .ואם היה המזבח
מכוסה מעצי שטים היה נשרף ונשחת המזבח" כיון שאש תמיד
תוקד על המזבח לא תכבה .עכ"ל.

עמ' 7

ים סוף אמרו משה ובני ישראל בשירת הים" :אז
נבהלו אלופי אדום ,יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען,
תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד
יעבר עמך ה' עד יעבר עם זו קנית" ,וזה נראה
לכאורה סותר עם מה שקם עמלק שהוא מאדום
ובא להילחם עם ישראל?
אכן הביאור למלחמת עמלק היה ,שעמלק אכן
רעדו מפחד ,אבל התגברו בכוחות על טבעיים על
הפחד העצום ומסרו נפשם כדי לפגוע בעם ה'!
וכשיתרו שמע זאת קפץ ואמר :אם עמלק התגבר
כל כך במסירות נפש להרע ,ובא להילחם נגד עם
ישראל למרות שהיה בפחד נורא ומשותק כאבן
דומם התעלה מעל הפחד והשיתוק ונלחם – כל שכן
לטובה ,מידה טובה מרובה ,שאמסור נפשי ואתעלה
ואתגבר על כל הקשיים! ולכן עזב הכל ובא מעיר
מושב למדבר ועזב כבודו של עולם כדברי חז"ל ,ומל
עצמו במסירות נפש למרות שהיתה רוח צפונית (עי'
ש"ך על התורה ,ותיקוני הזוהר קיח) .שמע – וקם
ועשה מעשה!!
אם עמלק התעלה על טבעו ועל הנבואה שידמו
כאבן ובכל זאת התגבר ובא ונלחם – גם אנחנו
יכולים להתעלות על נטיות לבנו הרעות ,ולהתגבר
על הטבע הרע שיוקד כאש בנו ,ולבנות את עצמנו
ולזכות את עם ישראל.
באותן הידיים ניתן לפעול לכאן ולכאן
והנה במלחמת עמלק מצאנו שכאשר ידי משה
היו מושטות כלפי למעלה עם ישראל היו מנצחים,
וכשידי משה היו למטה ישראל היו מפסידים
במלחמה .נלמד מכאן :אותן ידיים ,אם השימוש בהן
יהיה חיובי – הן תנצחנה עבורנו ,ואם השימוש בהן
כלפי מטה – הן תפסדנה עבורנו.
ולפי האמור זהו משקל נגד למלחמת עמלק,
שעמלק הוכיח שאפשר להתגבר על כל קושי ולמסור
נפש לרעה ,ומשה רבינו במלחמת עמלק בהרמת ידיו
חידד ,כי מסירות הנפש היא כלי שיכול לשמש לכאן
ולכאן ,והתשובה למסירות נפשם של עמלק לרעה
היא מסירות נפש נגדית ,למעלה לטובה ולא למטה
לרעה.
[ואכן בכדי שנשתמש לאורך שנים ארוכות
בכוחות העל טבעי שיש בנו לטובה ,צריכים וחייבים
לקבל תמיכה וחיזוקים ,כי כשם שהיו ידי משה
כבידות והיה צריך תמיכה מאהרן וחור שתמכו
בידיו ,כך גם אנחנו צריכים תמיכה ועידוד שנוכל
להחזיק מעמד לאורך זמן בחיזוק ועבודת השם מתוך
מסירות נפש וכוחות על טבעיים].
ואכן "מלחמה לעמלק מדור דור" כי הוא הכניס
בעולם את המסירות נפש לרע ,ואכן בכל הדורות עד
לימינו יש מלחמה נגד מסירות הנפש של היצר הרע.
בעינינו ראינו שעבור חטאים אדם מסוגל להיות ער
במסירות נפש עד השעות הקטנות של הלילה,
ולמרות כל זאת לקום למחרת ולרוץ ולעבוד עם כל
הכוחות כאילו ישן כל הלילה ,ושוב בלילה הבא
במקום לקרוס ולישון מוקדם שוב מקבל כוחות על
טבעיים ושוב נשאר ערני עד השעות הקטנות של
הלילה ,ושוב למחרת ...למרות חוסר משווע של
שעות השינה.
והתשובה שלנו היא לנהוג כך גם בלימוד התורה
וקיום המצוות! האדם טוען אני אחרי יום עבודה ,לא
מסוגל ,אני מותש!! כמה אפשר לדרוש מבן אדם!!!!
ואם תראו אדם מתמיד בתורה בכל רגע ,בסופר!!
ובאירועים
בחתונה!!
בתחנה!!
באוטובוס!!
ובמפגשים!! ובחדר מדרגות!! תאמרו הוא מגזים
וקיצוני ,אבל ב"סמרטפון" התנהגות כזו היא בסדר
ומקובלת!!! .....ממש מלחמת עמלק!!!
נחזק ונתמוך וניתמך מאחרים ,שנחזיק ושיחזיקו

אחרים מעמד במלחמת היצר ,בכוחות מעל הטבע
במסירות נפש לאורך זמן רב ,ונשתמש בכל הכוחות
מעל הטבע לדברי תורה וקדושה.
*

ביאור מהגר"י הוטנר מדוע דווקא בכיבוד
אב ואם הזכיר הרמב"ם שאפילו השפילוהו
ישתוק 'ויירא ויפחד מממה"מ שציוהו על
כך'?
וְאת ִּא ֶּם ָך (כ ,יב)
יך ֶּ
ַכבד ֶּאת ָא ִּב ָ
יכן
"עד ֵה ָ
כתב הרמב"ם בהל' ממרים פ"ו ה"זַ :
זְהובים ֶׁשּלו
ִּ
ָטלו ִּכיס ֶׁשל
וְאםֲ .א ִּפּלו נ ְ
הוא ִּכּבוד ָאב ֵ
ֵיהם
ְצ ֵער ִּּב ְפנ ֶׁ
ימם וְלא י ַ
ַכ ִּל ֵ
וְה ְש ִּליכו ְּב ָפנָיו ַליָם לא י ְ
ִּ
וְעד
ִּשתקַ .
ֵרת ַה ָכתוב וְי ְ
ְק ֵּבל ְגז ַ
יִּכעס ְכנ ְֶׁג ָדם ֶׁא ָּלא י ַ
וְלא ְ
ָדים ֲחמודות וְיו ֵשב
יכן מו ָר ָאן ֲא ִּפּלו ָהיָה לו ֵבש ְּבג ִּ
ֵה ָ
ָדיו
ְק ְרעו ְּבג ָ
וְאּמו ו ָ
ובא ָא ִּביו ִּ
ָּבראש ִּּב ְפנֵי ַה ָץ ָהל ָ
ימם ֶׁא ָּלא ִּי ְׁש ֹּתק
ַכ ִּל ֵ
ָרקו ְּב ָפנָיו לא י ְ
וְהכוהו ְּבראשו וְ י ְ
ִּ
ׁש ִּעוָהו ְב ָכ ְךֶׁ .ש ִּאּלו
ֶּך ַמ ְלכי ַה ְם ָל ִּכים ֶּ
ִּירא וְי ְִּפ ַחד ִּמ ֶּםל ְ
וְי ָ
ֶׁתר ִּמזֶׁה
ָדם ָגזַר ָע ָליו ָד ָבר ֶׁשהוא ְמ ַצ ֵער י ֶׁ
ֶׁמ ֶׁל ְך ָּב ָשר ו ָ
לא ָהיָה יָכול ְל ַפ ְרכֵס ַּב ָד ָברַ .קל וָח ֶׁמר ְל ִּמי ֶׁש ָא ַמר
וְהיָה ָהעו ָלם ִּכ ְרצונו".
ָ
ובספר פחד יצחק שאל הגאון רבי יצחק הוטנר
זצ"ל ,מדוע דווקא במצוות כיבוד ומורא אב ואם
הזכיר הרמב"ם את הצורך לזכור שמלך מלכי
המלכים מצווה על המצווה ,ואם בגלל הקושי הגדול
בדבר הרי יש עוד כמה וכמה מצוות שקשה מאוד
לקיימן ,ובהן לא הזכיר הרמב"ם כך?
ותירץ נפלא על פי דברי הרמב"ם בהלכות דעות
(פ"א ה"ד) שכתב כי הדרך הישרה היא מדה בינונית
כדי שיהא שלם בגופו ,כיצד שמצד אחד לא יהא
בעל חמה נוח לכעוס ומצד שני לא כמת שאינו
מרגיש אלא בינוני ,דהיינו שלא יכעוס אלא על דבר
גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא יחזרו שוב לעשות
כזאת.
ולפי זה ,מבאר הגאון רבי יצחק הוטנר ,על מעשה
חמור שעשו ההורים כמתואר ,היתה חובה על הבן
לכעוס על הוריו ,כי אסור לאדם לשתוק על דברים
חמורים בכדי שלא יהיה כמת שלא מרגיש ,שהרי זה
פגם בשלימות האדם כהגדרת הרמב"ם .ולכן דווקא
במצווה זו סיים הרמב"ם שבכיבוד אב ואם ההבלגה
היא מפני כבוד ה' וציוויו על כך ,ולכן אין בהבלגתו
כאן פגם בשלימות האדם ,אלא אדרבה ,כאן
שלימות האדם היא לשתוק בלי להראות אפילו
סימני צער או כעס על הוריו.

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי
שערי תשובה' (מנצ'סטר)
אי"ד אמיתי! – א'הבה י'ראה ד'ביקות
יִּשרָאל (יט ,ג)
וְתגיד ִּל ְבני ְ
ֲקב ַ
אמר ְלבית יַע ֹּ
ֹּכה ֹּת ַ
בשבוע שעבר הייתי צריך לצמצם מלהוסיף
דברים הבאים ...כי דברנו אודות השתי שלבים
הראשונים ,התפילין של ראש והתפילין של יד ,האיך
שהם מכוונים לפרשת בא ופרשת בשלח .היציאת
ממצרים וקריעת ים סוף .ביזת מצרים היתה הכסף -
האהבה ,וביזת הים היתה הזהב  -היראה ,כמבואר
בזוה"ק אשר הכסף וזהב הם האהבה והיראה.
והעיקר למעשה להתעורר באהבתו ויראתו מדי יום
ביומו בקשר של קיימא  -ומעתה עלינו להמשיך
בס"ד בהחוט המשולש שלא במהרה ינתק...
והנה לפני שנרקד אתלת נציין לדבריו הנפלאים
של האור החיים בקדוש בביאור הפסוק הנ"ל אודות
המעלות של העובד מאהבה ומיראה ,והחסרונות
של העובד רק באחד מהם מיראה או רק מאהבה,
והאיך שצריכים לשלב שניהם יחד ,ומזה ומזה אל
תנח ידיך ..ע"ש בדבריו היסודיים ובביאורו בהפסוק.

טוב לי תורת פיך..
והנה באיזה שנים בעמדי באתרא קדישא מירון,
אצל גג הציון הקדוש ,באמירת תהלים בין מנחה
ומעריב לקראת הדלקת באיאן (אשר רק לזכור
התפילות והשמחה השורר שם !...כל מי שלא ראה
שמחת רשב"י )...חנני השי"ת בביאור נפלא בפסוק
ָהב
יך ֵמ ַא ְל ֵפי ז ָ
(תהלים קי"ט ,ע"ב) "טוב ִּלי תו ַרת ִּף ָ
ָכ ֶׁסף" בהקדם שתי הקדמות.
וָ
וזה יצא ראשונה .הנה בספה"ק (ע' בבאר מים
חיים בתחלת בראשית) מצינו שלפעמים נקראת
החכמה על שם האל"ף בסוד הכתוב (איוב ל"ג ,ל"ג)
ואאלפך חכמה .וכמו כן לפעמים הבינה נקראת על
שם האל"ף ,על דרך דאיתא בגמ' שבת (קד" ).מאי
אל"ף? אלף בינה.
ועוד נקדים דברי התניא (פרק ג') וז"ל "הנה
השכל שבנפש המשכל' שהוא המשכיל כל דבר
נקרא בשם חכמה כ"ח מ"ה וכשמוציא כחו אל
הפועל שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעמקו
מתוך איזה דבר חכמה המושכל בשכלו נקרא בינה,
והן הם אב ואם המולידות אהבת ה' ויראתו ופחדו כי
השכל שבנפש המשכלת כשמתבונן ומעמיק מאד
בגדולת ה' איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל
עלמין וכולא קמיה כלא חשיב נולדה ונתעוררה מדת
יראת הרוממות במוחו ומחשבתו לירא ולהתבושש
מגדולתו ית' שאין לה סוף ותכלית ופחד ה' בלבו
ושוב יתלהב לבו באהבה עזה כרשפי אש בחשיקה
וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ב"ה!!
לאור זאת נחזור לביאור הפסוק בס"ד  -כי הרי
ידוע דברי הזוה"ק אשר הכנפים (תרי גדפנין) של כל
תורה ותפלה לעלות לעילא הן הן האהבה והיראה.
ולכן שורר דוד המלך נעים זמירות ישראל אשר
איזהו תורה הוא טוב? אותה תורה שבא מתוך
אהבתו ויראתו .תורה שבא מכח החכמה והבינה
שהולידו אהבה והיראה (הנמשל) ,ובלשון המשל
היינו הכסף והזהב" .טוב לי תורת פיך  -מאלפי שבא
מכח השתי אלפי"ן ,האל"ף של החכמה והאל"ף של
בינה ,זהב וכסף" המוליד יראה ואהבה  -האלפי"ן
של אהבה ויראה .אותה תורה יביא האדם לדביקות
נפלא בו ובתורתו ויעלה ויעשה נחת רוח גדול לפניו
יתברך.
ראשי תיבות נפלא בהשם "איד" ( -יהודי)
ומעתה נבוא להחוט המשולש ...בספר אהבת
חסד בפתיחה בהג"ה מבואר שיש שלש עמודים -
אהבה יראה ודביקות! ורמז נחמד מאד שמעתי בימי
נעורי בסיום משניות של פרחי אגודת ישראל
בגייטסהעד ממוה"ר הגר"א גורוויץ שליט"א ראש
ישיבת בית יוסף גייטסהעד  -ולפני איזה שנים
ביררתי אצלו שזכרתי טוב ..וכה אמר בשם אביו
הגאון ר' לייב זצ"ל בשם דורשי רשומות  -אשר
בשפת אידיש קוראים יהודי בשם "איד" ,והוא ראשי
תיבות א'הבה י'ראה ד'ביקות!! היינו עצם מהות
יהודי!
והרי מכיון שהצענו אשר התפילין של יד כנגד
הלב זכר ליציאת מצרים ,לעורר בנו אהבתו,
והתפילין של ראש כנגד המוח וקריעת ים סוף
שנתעורר ביראתו ..וכמבואר בארוכה בפרשת בשלח
 והרי לאחרי שמניחים התפילין של ראש ב"קשרעליון דאורייתא" ,הרי כוכרין שלש כריכות על
האצבע  -אשר גילה לנו הראשית חכמה (שער
הקדושה פ"ו  -ומובא גם בשמו בשל"ה הק' דברים
נפלאים) שהרצועה (של התפילין) שאנו כורכין
באצבע היא טבעת קידושין ומבאר שם סוד הענין
שכריכה זו צריך שתהיה מעומד דוגמת הזכר
המקדש את האשה מעומד ..ע"ש.
והרי מקרא מלא דיבר הכתוב (ס"פ בא) אשר כל

עמ' 8

וְהיָה ְל ָך
התכלית של התפילין הוא עבור התורה"ק ָ -
ֶׁיך ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶׁה תו ַרת
זִּכרון ֵּבין ֵעינ ָ
ול ָ
ָד ָך ְ
ְלאות ַעל י ְ
יך ..והרי כידוע שהראשונים מפרשים בברת
יְדוָד ְּב ִּפ ָ
אירוסין "המקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין"
שהיתה זאת במעמד הר סיני ,והכפה עליהם הר
כגגית היתה דוגמת החופה  -והדברים מבוארים
בשיר השירים גודל פשטות המשל של השי"ת כנסת
ישראל ,דוגמת החתן והכלה.
אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ..
ולכן כאשר מניחים התפילין ,באהבתו ויראתו -
יום א' ויום שביעי של פסח  -פרשת בא ופרשת
בשלח  -ואז כורכים הרצועות באצבע דוגמת
הטבעת קידושין  -היינו היו"ט של שבועות  -פרשת
יתרו  -מתן תורה! הדביקות עילאה בו יתברך .ונשלם
השלש עמודים של אי"ד  -א'הבה י'ראה ד'ביקות!!! -
למען תהיה תורת ד' בפיך  -קוב"ה וישראל ואורייתא
חד הוא! ותורה כזה הוא טוב!!  -מכיון שבא מ"אלפי
זהב וכסף" השני אלפים ששייכים לאהבתו ויראתו
להכסף וזהב!
והרי הנחת תפילין מקבלים בזה פנים חדשות
לגמרי  -פנימיות נפלא והתעוררות גדול ,לקיים
המצוה כמבואר בשו"ע לכוון בהנחתם! פשוטו
כמשמעו ...כוונה ..ורחמנא ליבא בעי! מעשה הבאה
לידי לימוד ...בין בהנחתם ובין כאשר מתפללים
ולומדים בהם ..הרי עצם ההסתכלות על "הטבעת
קידושין שלנו(!!)" יכול להביא האדם למנוחת הנפש
נפלא  -לידע אשר יש לנו "בעל" גדול ונורא  -ולו
אנחנו! והרי לא לחנם אומרים בשעת שכורכים
הרצועה על האצבע הפסוקים "וארשתיך - "...פשוטו
כמשמעו!
בימים ההם  -פסח ושבועות ,בזמן הזה בקריאת
פרשיות בא בשלח יתרו המעוררים את הזמן  -וכמו
כן בזעיר אנפין מדאי יום ביומו בבוקר בבוקר בידינו
להיות אי"ד אמיתי  -כמלא מובן המילה  -להיות
דבוק בו ובתורתו באהבתו ויראתו  -אכי"ר.
ביאור הלשם יחוד לפני הנחת תפילין
ברשותכם אוסיף ואסיים בגרגיר נאה בתפלה
ָחת
"הנְנִּי ְמ ַכוֵן ַּב ֲהנ ַ
הנדפס לאמר לפני ההנחת תפילין ִּ
ִּיח ְת ִּפ ִּּלין.
ְת ִּפ ִּּלין ְל ַקיֵם ִּמ ְצוַת ּבו ְר ִּאיֶׁ .ש ִּפוָנו ְל ָהנ ַ
וְהיו ְלט ָטפת
ָד ָךָ .
וק ַש ְר ָתם ְלאות ַעל י ֶׁ
ַכ ָכתוב ְּבתו ָרתו ְ
וְהיָה ִּאם
וְהם ַא ְר ַּבע ַף ְר ִּשיות ֵאּלוְ .ש ַמעָ .
ֶׁיךֵ .
ֵּבין ֵעינ ָ
ֲךֶׁ .שיֵש ָּב ֶׁהם( :א) יִּחודוֹּ
יְביא ָ
וְהיָה ִּכי ִּ
ָשמ ַעַ .קדֶׁשָ .
ְׁשמִּז ְֹּכר ִּנ ִּןים
עוֹּלם( .ב) ו ֶּ
ַך ְׁשמוֹּ ָב ָ
ִּת ָבר ְ
וְא ְחדותוֹּ י ְ
ַ
ַא ֶּׁשר
יאנו ִּמ ִּם ְצרָיִּם( .ג) ו ֲ
הוֹּצ ָ
ׁש ָע ֹּשָה ִּע ָםנו ְב ִּ
וְנ ְפ ָלאוֹּת ֶּ
ִּ
ֲשוֹּת ָב ֶּהם
וב ַת ְחתוֹּנִּים ַלע ֹּ
יוֹּנים ַ
וְה ֶּם ְמ ָׁש ָלה ָב ֶּע ְל ִּ
לוֹּ ַה ֹּכ ַח ַ
ִּכ ְרצוֹּנוֹּ.
נמצינו למדים אשר הן הן הדברים המבוארים
לעיל( :א) יחוד השם  -ובאים על ידי זה לדביקות בו
יתברך ,כי מכירים כי אין מלבדו ,וממילא אי אפשר
להסיח דעת ממנו ,כי כפשוטו לית אתר פנוי מיניה,
בין בעסקינו ברוחניות ובין בעסקינו בגשמיות ,הכל
ממנו יתברך  -ובפרט ובמיוחד ע"י לימוד התורה"ק
אשר קוב"ה ואורייתא חד הוא( .ב) אהבת השם  -ע"י
שזוכרים הניסים ונפלאות שעשה עמנו בהוציאנו
ממצרים( .ג) יראת שמים  -ע"י שמתבוננים שיש לו
הכח והממשלה לעשות כרצונו לגמרי ,בין בעליונים
בעולמות העליונים ובמלאכים שרפים וחיות הקודש,
ובין בתחתונים בעלמא הדין.
ולכן אע"פ דאיתא בשו"ע (או"ח ל"ז ,ב') "נהגו
שלא להניחם כל היום .ומ"מ צריך כל אדם ליזהר
בהם להיותם עליו בשעת ק"ש ותפלה"  -מ"מ כבר
כתב שם המשנה ברורה (ס"ק ז') "אנשי מעשה נוהגין
ללמוד אחר התפלה בתפילין"  -ולאור המבואר -
הרי תורה כזו ,באהבתו ויראתו משלים לכל ענין
התפילין  -נגילה ונשמחה בו! נגילה ונשמחה ב"ך

היינו כ"ב אותיות התורה"ק!

מאוֹר שעשועי  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מח"ס
'מוֹסר דרך'' ,מאיר דרך' ,ו'אפיקי חיים'
הרחקות וסייגים – והגבלת את העם סביב
אמר ִּה ָש ְמרו ָל ֶּכם ֲעלוֹּת
וְה ְג ַב ְל ָת ֶּאת ָה ָעם ָס ִּביב ל ֹּ
ִּ
ָב ָהר ונ ְֹּג ַע ְב ָקצהו (יט ,יב)
במאמרנו לפרשת בשלח הארכנו בדוגמאות בהם
התורה קבעה הרחקות ,סייגים וגדרים ,והבאנו את
דברי השל"ה הקדוש שכתב" :כמה צריך האדם
להתבונן לעשות גדרים וסייגים והרחקות שלא יבא
לידי עבירה .הנה הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו
עשה הרחקה 'פן ינחם העם'."...
"הרחקה" ו"גדר"
בהזדמנות אחרת הערנו שהמשנה הראשונה
בש"ס  -ברכות (פ"א מ"א)..." :למה אמרו חכמים עד
חצות? כדי 'להרחיק' אדם מן העבירה" ,והמשנה
הראשונה במסכת אבות" :ועשו 'סייג' לתורה",
והערנו שיש הבדל בין "הרחקה" ל"סייג" או "גדר" ,כי
ישנם שני דרכים למנוע סכנה :א .להתרחק ממנה .ב.
לעשות סייג ,גדר או מחיצה המבדילה בינו ובין
הסכנה ,ולדוגמא ,כאשר ישנו תהום ,אפשר
להתרחק מהתהום ,או שאפשר לבנות גדר ליד
התהום ,ואז אפשר להתקרב ממש עד שפת התהום
בלי חשש סכנה .זהו בדרך משל ,אבל בנמשל עדיין
צריך לבאר כיצד זה מתחלק בתקנות התורה
והחכמים ,ועד עתה לא זכינו לבאר בזה.
וכעת זכינו לס"ד לבאר כדלהלן :ישנם תקנות
שאכן מרחיקות את האדם מהעבירה באופן פיזי -
במקום או בזמן ,ואולי אלו הן הרוב (וצריך לבדוק),
ולמשל המשנה הראשונה הנ"ל במסכת ברכות:
"...כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצותן עד שיעלה
עמוד השחר ...אם כן ,למה אמרו חכמים עד חצות?
כדי להרחיק אדם מן העבירה" ,כלומר ש"הרחיקו"
את האדם מהעבירה על ידי שהקדימו את הזמן של
קריאת שמע עד חצות.
ָחם
"...וְלא נ ָ
ֹּ
וכך הדוגמא בשל"ה הקדוש הנ"ל:
ֶּך ֶּארֶּץ ְס ִּל ְׁש ִּתים ִּכי ָקרוֹּב הוא ִּכי ָא ַמר
ֱא ֹּל ִּהים דֶּר ְ
ָיְמה.
וְׁשבו ִּמ ְצר ָ
ֱא ֹּל ִּהים סֶּן ִּי ָמחם ָה ָעם ִּב ְר ֹּא ָתם ִּמ ְל ָח ָמה ָ
ֶּר ְך ַה ִּם ְד ָבר יַם סוף" ,והרי
ֱל ִּהים ֶּאת ָה ָעם ד ֶּ
ַוּיַןב א ֹּ
"הרחקה" שלא ישובו למצרים.
אולם באמת קשה יותר למצוא דוגמאות ל"גדר"
או "סייג" ,וזכיתי לשמוע ממו"ר הגרש"ד פינקוס זצ"ל
שטועים האנשים שחושבים שמחיצה נועדה
להרחיק .להפך ,היא נועדה לקרב ,כי בלי מחיצה לא
היה אפשרות להתקרב כלל ,אך עם המחיצה אפשר
להתקרב ממש ,עד המחיצה" (ובני הרה"ג ר' זאב
שליט"א הציע דאולי י"ל דעניני עירובין הם משום
סייג וגדר).
והנה בפרשתנו ,בפסוק הנ"ל ,דוגמא מפורשת
כמעט ,שהתורה עשתה "גדר" ו"מחיצה"  -לא
"וְה ְג ַב ְל ָת
הרחקה  -וזהו הפסוק שבתחלת מאמרנוִּ :
ֶּאת ָה ָעם ָס ִּביב" ,ופירש רש"י "והגבלתְ .ק ַבע להם
תחומין לסימן ,שלא יקרבו מן הגבול והלאה" ,ובאבן
עזרא" :לשום גבול בהר" (עש"ה) .וכמדומה שבלי
הגבול היו צריכים להתרחק כדי שלא יבואו לגעת
בהר ,אך עם הגבול יכלו להתקרב ממש ,בלי חשש
שיבואו לגעת.
הטעם שבהר סיני היה "גבול" ולא "הרחקה"
ואולי הטעם שנצטוו לעשות כאן "גבול" ולא
"הרחקה" ,כי אדם צריך להתקרב אל הקדושה כמה
שאפשר ומותר ,רק לא להרוס לעלות מעבר למותר,
דוגמת מה שאמרו חז"ל (אבות פ"ב)" :והוי מתחמם
כנגד אורן של חכמים ,והוי זהיר בגחלתן שלא
תכוה" ,כלומר שיש להתקרב אליהם על מנת להנות

מאורן ,אך להזהר שלא להתקרב מדי  -כדי לא
להכוות בגחלתן .וכפירוש רבינו יונה שם" :משל
למתחמם כנגד האור ,אם עמד ממנו ברחוק כראוי לו
נמצא נהנה ואינו נכוה .ואם קרב יותר מדאי נמצא
נכוה."...
שוב מצאתי את הדברים כמעט מפורשים בחז"ל
(תנחומא לפרשתנו)'" :מפני אשר ירד עליו ה' באש',
מגיד שהתורה כולה אש ...מה דרכה של אש שאם
קרב אדם אצלה נכוה ,ריחק ממנה צנן ,כך אין לו
לאדם אלא להתחמם כנגד אורן של חכמים".
לתגובותgoldm@enativ.com :

מאחורי הפרשה  /הרב יצחק לובנשטיין ,מו"ל
כתבי וספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל ,ומח"ס חובת
הלבבות המבואר ושא"ס (קרית ספר)
קריאת התורה ומתן תורה
תוֹּרה ְל ַת ָםןְ ,כדין
ז"ל זוה"ק (ויקהל רוַ ).כד ָס ִּליק ס ֶּפר ָ
ָימין ַעל
ול ַכוְונָא ִּל ַביְ יהוְ ,כ ָםה ְד ַה ְׁש ָתא ַקּי ִּ
ָב ָעאן ָכל ַע ָםא ְ ...
וְׁש ְת ִּקיןְ ,ב ִּגין
יתין ַ
וְכ ָלא ַציְ ִּ
יתא ֹּ ...
ֹּריְ ָ
טורא ְד ִּסינַי ְל ַק ְב ָלא או ַ
ָ
ְד ִּי ְׁש ְמעון ִּמ ִּלין ִּמסומיהְ ,כ ִּאילו ַק ִּבילו ָלה ַה ִּהיא ַׁש ֲע ָתא
יני
ּטורא ְד ִּס ַ
ִּמ ָ

מדברי הזוה"ק מבואר שכל מעמד של 'קריאת
א
התורה' בכל ימות השנה מקביל ל'מעמד הר סיני'.
נציין לכמה הלכות של 'קריאת התורה' הנלמדים
דוקא מתוך 'מעמד הר סיני'.
[א] לשמוע לקריאת התורה :כתב בספר חרדים
(פל"ז מ"ע מדברי קבלה ומדברי סופרים התלויות
באוזן אות א) וז"ל "להטות אוזן לשמוע קריאת ספר
תורה מפי שליח ציבור כאלו מקבלו עתה מפי ה'
בסיני".
ב
[ב] ע"י סרסור :איתא בשו"ע (קמא ד) "שכשם
שנתנה תורה על ידי סרסור כך אנו צריכים לנהוג בה
על ידי סרסור".
ג
[ג] עומד :איתא בירושלמי כשם שתורה ניתנה
ד
באימא כן אנו ,ולכן יש לעמוד בשעת קריאת
ה
התורה [אפילו אין לסמוך].
[ד] להתנועע ,ברתת ובהשתחואה :כתב הרמ"א
(או"ח מח א) בשם אבודרהם וז"ל "ונהגו המדקדקים
ו
להתנועע בשעה שקורין בתורה  ,דוגמת התורה
שנתנה ברתת" [ע"ש מ"ב ( מח טז)].
וכן מובא בבעל הטורים (יתרו כ טו) עה"פ (יתרו כ
וְאת
ידם ֵ
וְאת ַה ַּל ִּף ִּ
"וְכל ָה ָעם ר ִּאים ֶׁאת ַהץולת ֶׁ
יד) ָ

________________________________
________________________________
_____________________________
א

ובפרט בשבת וע' מש"כ במבוא לקונטרס זה אם דברי הזוה"ק
שייכים דוקא לשבת או גם לימות החול .וצ"ת אם יש מקום
לפרש שגם הפרטים המוזכרים בזוה"ק שייכים ל'שבת' בלבד.
בענין מצות הקהל ,כתב הרמב"ם וז"ל (הל' חגיגה ג ו) "וגרים
שאינן מכירין חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה
ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני ,אפילו חכמים
גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה גדולה
יתרה ,ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה זו שלא קבעה
הכתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה
ומפי הגבורה שומעה ,שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל".
ב
ע' ב"י (או"ח קמא) בשם כל בו (סי' כ) ושבלי הלקט (לה)
בשם ירושלמי.
ג

הובא ב רי"ף (מגילה פ"ד) ,רא"ש (מגילה ג א כא ,).כס"מ (יב
תפלה ז) ,גר"א (או"ח קמא א) ,מ"ב (קמא א).
ד
ע' לעיל (סימן ד).

ַרא ָה ָעם ַוָינֻעו ַוַי ַע ְמדו
וְאת ָה ָהר ָע ֵשן ַוי ְ
קול ַהח ָפר ֶׁ
ֵמ ָרחק" וז"ל "וירא העם וינועו  -ע"כ מתנענעים
בשעת לימוד התורה לפי שהתורה ניתנה ברתת בזיע.
'וינועו' בגימטריא 'י"ב מילין' שהיו נרתעים
לאחוריהם".
לפי האמת יש מקור להנהגה כזו בחז"ל (זוה"ק
פנחס ריח ):וז"ל "שאילנא ליה מאי האי דכל עמין
דעלמא לא עבדין נענועא אלא ישראל בלחודייהו
ז
דכד לעאן באורייתא מתנענען הכא והכא בלא
למודא דבר נש בעלמא ולא יכלין למיקם בקיומייהו
אמר לי אדכרתן מלתא עלאה ובני עלמא לא ידעין
ולא משגיחין ,יתיב שעתא ובכה ,אמר ווי לבני נשא
דאזלין כבעירי חקלא בלא סוכלתנו ,במלה דא
בלחודוי אשתמודען נשמתהון קדישין דישראל בין
נשמתהון דעמין עעכו"ם ,נשמתהון דישראל אתגזרו
מגו בוצינא קדישא דדליק דכתיב (משלי כ) נר יי'
נשמת אדם והאי נר בשעתא דאתאחד (נ"א
דאתדליק) מגו אורייתא דלעילא לא שכיך נהורא
עליה אפילו רגעא ,ורזא דא (תהלים פג) אלהים אל
דמי לך כגוונא דא כתיב (ישעיה סב) המזכירים את
יי' אל דמי לכם ,לא שכיכו לכון ,נהורא דשרגא כיון
דאתאחדא גו פתילה ההוא נהורא לא שכיך לעלמין
אלא מתנענעא נהורא לכאן ולכאן ולא משתכיך
לעלמין ,כגוונא דא ישראל דנשמתייהו מגו ההוא
נהורא דשרגא כיון דאמר מלה חדא דאורייתא הא
נהורא דליק ולא יכלון אינון לאשתככא ומתנענען
לכאן ולכאן ולכל סטרין כנהורא דשרגא דהא (משלי
כ) נר יי' נשמת אדם כתיב ,וכתיב (יחזקאל לא) אדם
אתם אתם קרויין אדם ולא אומין עכו"ם ,נשמתין
דעמין עכו"ם מדעיכו דקש בלא נהורא דשרי עלייהו
ועל דא משתככין ולא מתנענען דהא לית לון
אורייתא ולא דלקין בה ולאו נהורא שרייא בהון אינון
קיימין כעצים בגו נורא דדליק בלא נהורא דשריא
עלייהו ועל דא משתככין בלא נהורא כלל ,א"ר יוסי
דא איהו ברירו דמלה זכאה חולקי דזכינא להאי
למשמע דא".
ז"ל האורחות חיים (הלכות ת"ת אות כג)
"והמנהג שנהגו ישראל לנענע גופן בשעת הלימוד
לא דבר רק הוא ,כי אגדה היא בב"ר התורה לא
ניתנה אלא בזכות השתחויה שנא' והשתחויתם
מרחוק ,ולפיכך אין לנענע לצדדין אלא לפניו".
ע"ע בפי' ר"י בר יקר על התפלה (ברכת התורה)
וז"ל "ונהגו כל ישראל לנענע בשעת תלמוד לפי
דאמרינן בבראשית רבה (נו ב) התורה לא ניתנה
אלא בזכות השתחואה שנאמר (שמות כד א)
והשתחויתם מרחוק .ולכך נראה שאין ראוי לנענע
אלא לפניו דרך השתחואה".
ע"ע גר"א (יה"א פקודי יח,ב ד"ה כיון) "יסוד
דדכורא גו נוקבא דבטיש בטישין יוצא ונכנס תמיד
ולא נח אפילו רגע א'  ...וזהו תנועות האדם בעסקו
בתורה שאז נקרא חי בסוד אבר חי".
במחזור ויטרי (ח"ב סי' תקח) "ומרגילין אותו
[תינוק בכניסתו ללימוד] לנענע בגופו כשהוא לומד"
וכן הוא בעוד ראשונים.
[ה] להחזיק בעצי חיים :כתב באורחות חיים (ח"א
דין מה שמוסיפין בשני וחמישי אחר שמונה עשרה

ה

שו"ע (או"ח קמא א) בענין שבעל קורא יעמוד ,רמ"א (או"ח
קמו ד) בענין השומעים שיעמדו .הב"ח כתב דלא מדינא היה
נוהג כך אלא כיון דצריך כל אדם להעלות על דעתו כששומע
הקריאה מפי הקורא כאילו קיבלה באותה שעה מהר סיני וכן
כתב בספר הזהר ומביאו ב"י ובהר סיני היו כל ישראל עומדין
כדכתיב (דברים ה ה) אנכי עומד בין ה' וביניכם לכך הגון וראוי
שיהיו עומדין בשעה שקורא בספר תורה ".
ו
כתב השבלי הלקט (ענ ין התפלה יז) "מצאתי במעשה
המרכבה ובשעת התפלה צריך אדם לנענע כל גופו שנא' כל
עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך" .וכ"כ בספר חסידים (נז) וז"ל
"וצריך לנענע כל גופו בשעת התפלה דכתיב כל עצמותי
תאמרנה ה' מי כמוך (תהלים ל"ה י')" .וע' ד"מ [בשם אבודרהם]
ומג"א בשו"ע (או"ח מח א).

עמ' 9
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ז

[ע"ע כוזרי (ב עט) שהמלך הכוזר שאל "למה מתנועעים
היהודים בקריאת העברית" ע"ש].

א

ב

ג

אות טו) וז"ל "וצריך הקורא לאחוז בה כאלו קבלה
ד
מהר סיני שנא' ביום הזה באו מדבר סיני ואמרינן
בירושלמי ביום הזה אל יהיו ד"ת בעיניך כדיוטגמא
ישנה שהכל דשים בה אלא כדיוטגמא חדשה שהכל
מצפים לראותה ע"כ".

מאיר לישראל  /הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן,
מרבני כולל 'מדרש אליהו' ,מח"ס גבולות ישראל
וקונטרס השביעית (אלעד)
מאימתי צריך להכין עצמו לשבת
זָכוֹּר ֶּאת יוֹּם ַה ַש ָבת ְל ַק ְדׁשוֹּ (כ ,ח)
על פסוק 'זכור את יום השבת לקדשו' ודרשו חז"ל
שצריך שיזכור בכל יום ויום מימי השבוע את השבת
לקדשו ,ובמכילתא (יתרו פרשה ז') מכאן שצריך
לזוכרו מאחד בשבת ,שאם יתמנה לך מנה יפה תהא
מתקנו לשם שבת ,וכן פירש"י (שם) "זכור"  -תנו לב
לזכור תמיד את יום השבת ,שאם נזדמן לך חפץ יפה
תהא מזמינו לשבת.
ביצה דף ט"ז ע"א ,תניא אמרו עליו על שמאי
הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת ,מצא בהמה
נאה אומר זו לשבת ,מצא אחרת נאה הימנה מניח
את השניה ואוכל את הראשונה [ופירש"י נמצא
אוכלה לזו כדי שתהא היפה נאכלת בשבת ,דהויא
לה אכילתה של הראשונה לכבוד שבת] ,אבל הלל
הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים
שנאמר ברוך ה' יום יום .תניא נמי הכי ב"ש אומרים
מחד שביך לשבתיך [מאחד בשבת תן לבך לשבת
הבאה] ,וב"ה אומרים ברוך ה' יום יום [יעמס לנו את
צרכינו ועזרתנו ,רש"י].
ועי' במשנה ברורה (סי' ר"נ סק"ב) שהביא ד"ז
להלכה ,וז"ל :כתיב בתורה 'זכור את יום השבת
לקדשו' ,ודרשו ב"ש שתהא זוכרו מאחד בשבת,
נזדמן לך חלק יפה תהא מתקנו לשבת ,ואמרו על
שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת היה
מוצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה
הימנה אוכל הראשונה ומניח השניה על שבת נמצא
שהאכילה היא כדי שתשאר היפה על שבת ,אבל
הלל הזקן מדה אחרת היתה בו ,שהיה אומר ברוך
אדני יום יום יעמס לנו צרכנו.

________________________________
________________________________
_____________________________
א

הו"ד בב"י (או"ח קלט יא).

ב

עוד כתב שם האורחות חיים [בגוף הענין להחזיק את הספר
תורה] וז"ל "ירושלמי א"ר יוסי בר בון כד סלקי לדוכנא לברוכי
האי מאן דמברך נקיט עמודא דתורה בידיה שנא' לקוח את ספר
התורה הזה ע"כ ובב"ר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך מלמד
שהיה ספר תורה בידו של יהושע שאין אומרים הזה אלא למי
שתופס החפץ בידו .וכשיסיים אומרים לו חזק ואמץ ,ומכאן יצא
המנהג לומר למסיים לקרות בתורה חזק וכך המנהג בצרפת
ובפרובינצה אבל בספרד אין אומרים אותו אלא בסיום התורה
בלבד .והכל הולך אחר המנהג".
ג
לשון הבית יוסף שם "צריך הקורא בתורה לאחוז כאילו
קיבלה עכשיו מהר סיני".
ד

יל"ע האם הכונה שנמשל ל'ידי משה' שקבלו הלוחות ,או
בענין יהושע [ולא כ"כ קשור למעמד הר סיני] .ובענין מה שמשה
קיבל הלוחות .כתב האריז"ל (שער הכונות פח,ד) "והם סוד שני
לוחות האבנים שניתנו ביום שבועות" .ומצאנו כן בתרגום יונתן
שא
קוד ָ
ְ
הוָה ָנ ִּפיק ִּמן ףום
ירא ַק ְד ָמ ָאה ַכד ֲ
"ד ִּב ָ
(שמות כ ב) וז"ל ְ
ש ְלהו ְביָין ַל ְמ ַפד ִּדינור
יקין ְו ֵהי ְכ ַב ְר ִּקין ְו ֵה י ְכ ַ
ְי ֵהי ְש ֵמיה ְמ ָב ֵר ְך ֵהי ְכ ִּז ִּ
אליה ָף ַרח ְו ַטיֵיס ְּב ַא ִּויר ְש ַמ ָי א
יש א ִּמן ְש ָמ ֵ
ִּמן ְי ִּמנֵיה ְו ַל ְמ ַף ד ְד ֵא ָ
חקק ַעל לוח י
ומ ְת ֲ
ַתהון ְד ִּי ְש ָר ֵאל ְו ָחזַר ִּ
ירי ְ
ומ ְת ַח ֵּמי ַע ל ַמ ִּח ְ
ְו ָחזַר ִּ
יך ְּבהון ִּמן ְס ַט ר
ה ִּפ ְ
ומ ְת ֲ
מׁשה ִּ
דוי ְד ֶּ
יבין ְב ַכף ְי ֹּ
וון ְי ִּה ִּ
ה ֹּ
ָימא ַד ֲ
ְקי ָ
א ָל ָהכון ִּד י
א ָנ א הוא ֱ
וב ֵכן ָצוַוח ְו ָא ַמר ַע ִּּמי ְּבנֵי ִּי ְש ָר ֵאל ֲ
ִּל ְס ָטר ְ
יקין ִּמן ַא ְר ָע א ְד ִּמ ְצ ָר ֵאי ִּמ ֵּבית ִּש ְעבוד
ַתכון ְף ִּר ִּ
יקית י ְ
ְף ָר ִּקית ְו ַא ֵף ִּ
ש א ְי ֵהי ְש ֵמיה
קוד ָ
ְ
ָפיק ִּמן ףום
ה ָו ה נ ִּ
ירא ִּת ְנ ָי ָנא ַכד ֲ
ע ְב ַדיָאְ :ד ִּב ָ
ֲ
ש ְלהו ִּבין ִּדינור ַל ְמ ַףד ִּדינור ִּמן
יקין ְו ֵהי ְכ ַב ְר ִּקין ְו ֵהי ְכ ַ
ְמ ָב ֵר ְך ֵהי ְכ ִּז ִּ
אליה ָף ַרח ְו ַטיֵיס ְּב ַא ִּויר ְש ַמיָא ָחזַר
ישא ִּמן ְש ָמ ֵ
ְי ִּמינֵיה ְו ַל ְמ ַףד ְד ֵא ָ
ָימא
לוחי ְקי ָ
ֵ
ומ ְת ַח ֵץק ַעל
ִּש ָר ֵאל ְו ָחזַר ִּ
ַתהון ְדי ְ
ירי ְ
ומ ְת ַח ֵּמי ַעל ַמ ִּש ְ
ִּ
הוָה ָצ ַווח ְו ָא ַמר ַע ִּּמי ֵּבית
וב ֵכן ֲ
יך ְּבהון ִּמן ְס ַטר ִּל ְס ַטר ְ
ומ ְת ַה ִּף ְ
ִּ
יני" .משה מצד היותו
ח ָרן ַּבר ִּמ ִּ
א ָל ָהא או ֲ
ֶׁהוֵי ָל ְך ֱ
ִּי ְש ָר ֵאל ָלא י ֱ
המייצג של כלל כנסת ישראל  -ס"ר אלף רגלי  -אכן זכה מדין
'ציבור' להפקעה ממיתה וכמבואר בסוף פרק קמא דסוטה (יג):
שמשה לא מת.

ובפשוטו פלוגתם מאימתי מוטל עליו להכין
לשבת ,מחד בשבתא או רק ביום ו' .אבל לכו"ע
מוטל עליו לקנות לשבת את המשובח יותר ,ולכן
לב"ש כשקנה בחד בשבתא ואח"כ מצא נאה הימנו,
מניח את השניה מצד כבוד שבת כדי לאכול בשבת
דבר יותר משובח.
אולם בראשונים מצינו דלכ"ע מוטל עליו להכין
לשבת כבר מחד בשבתא ,אלא דנחלקו בגדרי מצות
בטחון ,דהנה בהגהות מהר"י אבוהב (סו"ס רמ"ב)
ביאר במה שאמרו דהלל מידה אחרת היתה לו שכל
מעשיו לשם שמים ,וז"ל :פירוש ,שהיה בוטח בהשם
שזימן לו זאת הבהמה היום שיזמן לו למחרת אחרת,
וזה היה בטחון חזק ,אבל שמאי לא היה בוטח כל כך
והיה מסדר הדברים עם היות שהיה בוטח בהשם,
עכ"ל .ומבואר דליכא פלוגתא ,אלא כל אחד כפי
גודל מידת בטחונו אמר דברו .ובחידושי רבינו יונתן
מלוניל (בביצה שם) כתב דטעמא דשמאי ,אע"פ
שהיה בוטח בהשם באמת היה מתירא שמא יגרום
החטא כמו שהיה יעקב מתירא אע"פ שהבטיחו
השם לפי שמא יגרום החטא ,ע"כ.
ובמשנה ברורה (סי' ר"נ סק"ב) הביא שהסכימו
הרבה פוסקים שגם הלל מודה שכדברי ב"ש עדיפא
טפי ,אלא שהיה בוטח בהשם "שבודאי" יזמין לו
לשבת מנה יפה משאר ימים ,וכדי לחזק מדת בטחונו
היה נוהג כן ,אבל בשאר כל אדם שאין בטחונו חזק
כל כך גם הוא מודה דכשמאי עדיפא טפי ,עי"ש.
וכ"ה בחיי אדם כלל א' ס"א .ומקור הדברים כתב
בשעה"צ (סק"ה) שהוא מספר אור זרוע (חלק ב' סי'
י"ח) שהעתיקו הדרכי משה והמג"א (סק"א) ,שביאר
שמה שאמרו אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו
שכל מעשיו לשם שמים וכו' ,הכי פירושו ,שאף על
פי שכל מעשיו לשם שמים היתה בו מדה זאת ,אבל
גם הלל מודה שמידת שמאי עדיפא טפי ,וכן משמע
במעשה דהאי קצב (שבת דף קי"ט ע"א) דיש לעשות
כשמאי (דאמרינן התם מעשה באחד שזכה לעושר
רב מפני שהתנהג כב"ש ,שכל בהמה שהיתה נאה
קנאה ,והיה אומר זו תהא לשבת) ,עכ"ל .ומבואר
שבסתם בני אדם שאין בטחונו חזק כ"כ ,כו"ע מודו
שצריך לטרוח כבר מחד בשבתא כמידת שמאי ,ורק
הלל שהיה בטחונו חזק היה נוהג כן בשביל לחזק
מדת בטחונו.
וביאור הדברים דמקרא 'זכור את יום השבת'
נתחדש שמיום ראשון מוטל עליו לזכור את יום
השבת ,והיינו לדאוג שיהיה לו צורכי שבת בשבת,
וע"כ ס"ל לשמאי שכיון שיש חשש שלא ישיג זאת
בערב שבת לפיכך מחוייב לקנות כבר מיום ראשון,
אבל הלל ס"ל שכיון שמצד מידת הבטחון עליו
לבטוח שישיג ד"ז אף ביום שישי ,א"כ חשיב כמו
אחד שאומר לו ביום א' שיביא לו מביתו חפץ זה
בערב שבת ,שאינו צריך לקנות חפץ זה ביום א',
ואדרבה בכה"ג יש להדר לקנותו דוקא ביום השישי,
וכמש"כ המ"ב (סי' ר"נ סק"ב) דהסכמת רוב הפוסקים
שאם יכול להשיג אותו דבר ביום שישי לכו"ע אין
צריך לקנות ביום א' ,ואדרבה עדיפא טפי לקנות ביום
שישי שהוא מינכר יותר שהוא לכבוד שבת ,וכל
פלוגתם הוי בדבר שלא בטוח שישיג נאה כזאת ביום
שישי.
עוד כתב המ"ב (שם) דכל פלוגתם הוא רק בדבר
שמצוי שיהיה לו לקנות דבר זה לקראת שבת ,אבל
דבר שעל פי הרוב לא יהיה לו בנקל למצוא דבר זה
קודם השבת אף הלל מודה שעדיף לקנות בתחילת
השבוע ,וע"כ בדבר שאינו שכיח לקנות כשיזדמן לו
דבר שלא יהיה נפסד אזי יניח אותו לשבת ,עכ"ד.
ויש שהוכיחו יסוד זה מדברי רש"י (שמות כ' ,ח')
שכתב על הפסוק 'זכור את יום השבת לקדשו' ,תנו

עמ' 11

לב לזכור תמיד את יום השבת שאם נזדמן לך 'חפץ'
יפה שתהא מזמינו לשבת ,והקשה הרמב"ן (שם)
דלכאורה זהו מנהג שמאי אבל הלל פליג ע"ז והלכה
כהלל ,ותירץ הרא"ם דרש"י מחלק בין מאכלים
לחפצים ,שרק במאכלים שהם מצויים נהג הלל
בדרך זו אבל בחפצים וכלים שאינם מצויים כ"כ גם
הוא מודה לשמאי .ומצאתי שכ"כ 'המאורות' (הובא
בקובץ קמאי שם ד"ה שלחו) וז"ל :ושניהם כאחד
טובים לבן לשמים ,ובמקום שאין דרך שיזדמן לקנות
בכל יום עבדינן כשמאי ,אבל בעיירות גדולות שימי
ה
השוק בכל יום אפשר לסמוך על הלל ,ע"כ .
*
העולה לדינא ,שהזמן הראוי ביותר לקנות ולהכין
צרכי שבת הוא ביום השישי ,אך כ"ז הוא בדברים
שבודאי ישיגם לקנותם ביום ו' .אך בדברים שאינו
ודאי ,אלא שמן הסתם ימצאם לקנותו ביום ו'
הסכימו הרבה פוסקים שמי שאין בטחונו חזק כל כך
שינהג כמנהג שמאי ויקנו מחד בשבתא ,וע"כ אם
רואה בימות השבוע איזה דבר טוב שאפשר לענג בו
את השבת ואינו נפסד ,יקנהו לכבוד שבת ,ואם ימצא
אחר טוב ממנו יאכל את הראשון וישמור את הטוב
לשבת .ובפרט יש להזהר בזה בדבר שאינו מצוי כל
כך ,שיקנהו לשבת מיד כשיזדמן לו.

ממתנה נחליאל  /הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת
'תורת אבות' רכסים
בענין אמירת נוסח "הריני כפרת משכבו"
אחר מיתת אביו
וְאת ִּא ֶּם ָך (כ ,יב)
יך ֶּ
ַכבד ֶּאת ָא ִּב ָ
איתא בקידושין (לא ):מכבדו במותו כיצד ,היה
אומר דבר שמועה מפיו ,לא יאמר כך אמר אבא,
אלא יאמר כך אמר אבא מרי הריני כפרת משכבו,
והני מילי תוך שנים עשר חדש ,מכאן ואילך אומר
זכרונו לברכה לחיי העולם הבא .וכן נפסק להלכה
בשו"ע (ר"מ ט').
ובעצם ביאור אמירת "הריני כפרת משכבו" כתב
רש"י שם (ד"ה הריני) וז"ל" :הריני כפרת משכבו -עלי
יבא כל רע הראוי לבא על נפשו".
ויש להקשות על דבריו מדוע צריך הבן לקבל
עליו כפרת אביו ,הרי אף לעניין הוצאת ממון נקטינן
להלכה דכיבוד אב משל אב ,וכ"ש לקבל יסורים
עבור אביו דאינו חייב בזה.
והגר"מ פיינשטיין זצ"ל ביאר דבאמת לא מועילים
דבריו כלל ולא יענש על חטאי אביו ,אלא דזהו רק
לשון כבוד ,וכמו שאמר ריש לקיש על ר' חייא הריני
כפרת ר' חייא ובניו (סוכה כ ).ופירש"י שם  -לשון
כבוד הוא זה ,וכן מצינו שר' ישמעאל אמר בני
ישראל אני כפרתן (ריש פ"ב דנגעים) ,וביאר שם
הרמב"ם בפירוש המשנה "והוא ביטוי שדרך האומר
לאומרו מרוב חיבה" ,וכן מצינו שאומרים לכהן גדול
אנו כפרתך (סנהדרין יח ,).ולכן יש לבן להזכיר לשון
כבוד אחר מיתת אביו.

________________________________
________________________________
_____________________________
ה

והנה במה שאמרו על שמאי הזקן 'שכל ימיו' היה אוכל
'לכבוד שבת' ,מצא בהמה נאה 'אומר זו לשבת' ,מצא אחרת
נאה הימנה מניח את השניה 'ואוכל את הראשונה' .פרש"י כיון
שאוכל לראשונה כדי שתהא היפה נאכלת בשבת ,נמצא
אכילתה של הראשונה 'לכבוד שבת' .ומבואר דאף במה שאוכל
בחול מקיים מצוה דכבוד שבת ,ומוכח מיניה שהכנה והטירחה
עצמו הוי גוף המצוה ולא רק הכשר ,לפיכך במה שאוכל עתה
הוא מקיים מצות כבוד שבת שעי"ז תהא היפה נאכלת בשבת,
מקיים בזה עוד מצוה דכבוד שבת ,ולא רק הכשר מצוה כדי
שיהיה לו בהמה נאה יותר .ונראה דבמה שאמרו חז"ל בביצה
שם דכל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה חוץ מהוצאות וכו'
שבתות ויו"ט ,דבשמאי הזקן שאף אכילתו בחול היתה לכבוד
שבת ,אפשר דאף הם בכלל הוצאות שבתות ויו"ט .ומצאתי
שכ"כ בספר מנחת שבת (סימן ע"ב ס"ק ל"א) ,ע"ש.

אבל בשו"ת "בצל החכמה" (ח"ו כ') הקשה על
דבריו  -דלא יתכן שחייבו חז"ל לומר דבר שהוא מן
השפה ולחוץ ,ובפרט שמצאנו מקומות שנתקיימו
הדברים ,וכמו שמבואר בסנהדרין (מח ):לענין קללות
של דוד ליואב שנתקיימו בזרעו של דוד ,וכן בדברי
רבקה ליעקב "עלי קללתך בני" (בראשית כ"ז י"ג)
וכתב הספורנו שם " -עלי להיכנס תחתך אם תארע
לך קללה וכמו ששלמה קיבל עליו קללות יואב
והשיגוהו" ,וא"כ ודאי דמה שאומר הבן שהוא כפרת
אביו הוי כך ממש ולא רק לשון כבוד בעלמא.
ולכן ביאר בזה בצל החכמה דוודאי שאמירה זו
הוי אמירה גמורה ,אלא דבזכות שאומר זאת ומקיים
מצות כיבוד אב יזכה להינצל מהקללות וגם אביו
יזכה להינצל מהייסורים ,וכ"כ בפירוש הרב הבונה
על ה"עין יעקב" (קידושין לא.):
על איזו שמועה מאביו אומר הבן נוסח זה
והנה יש לדון אם יש לומר נוסח "הריני כפרת
משכבו" על כל דבר שאומר בשם אביו ,וכל שמזכירו
יש לו לומר כן ,או דלמא דרק על דבר לימוד תורה
או הנהגה טובה של אביו אומר כן.
ודעת תוס' ר"י הזקן דדווקא בדבר הלכה ששמע
מאביו יש לומר כן ולא במילי דעלמא ,אך בדרכי
משה (יו"ד ר"מ סק"ד) כתב דבכל דבר שמזכיר את
אביו יש לומר כן.
והיה מקום לומר דהדבר תלוי בב' הביאורים
הנ"ל ,דאם טעם אמירת לשון זה הוא רק מחמת
כבוד לאביו וכדברי האגרות משה הרי דבכל עניין
שמזכיר שם אביו יש לו לומר נוסח זה שהוא לשון
של כבוד על אביו ,דעצם הזכרתו את אביו מחייבת
לומר לשון כבוד ,אך אם הוא קבלת יסורין וכפרה
במקום אביו אולי תיקנוהו רק היכא שמזכיר דבר
שמועה או הנהגה טובה בשם אביו .וי"ל.
כשמזכיר שם אביו לעצמו האם צריך לומר כן
ועוד י"ל דנ"מ בין הביאורים היכא שמזכיר את
שם אביו בינו לבין עצמו אם צריך לומר נוסח זה,
דאם הוא לשון כבוד א"כ דווקא כשמזכיר שמו אצל
אחרים יש לו לומר כן ,אך אם הוא עניין של קבלת
כפרה על יסורי אביו נראה דבכל גוונא יש לו לומר
כן.
האם בכתיבת שם אביו במכתב צריך לכתוב
"הריני כפרת משכבו"
וברמ"א (ר"מ ט') הביא מחלוקת האם כשכותב
תוך י"ב חודש ומזכיר את אביו יש לו לכתוב הריני
כפרת משכבו ,וטעם הסוברים דאינו צריך לכתוב כן
משום שהמכתב מתקיים גם אחר י"ב חודש ואז אינו
חייב באמירת נוסח זה.
ובגר"א שם (סקכ"ב) הביא ראיה דאפילו אם
קורא הכתב אחר י"ב חודש יש לו לקרוא הריני
כפרת משכבו ,דהא מצינו בירושלמי דמגילה (פ"ג
ה"ז) דכשהיו ר' יונתן ורבנן קוראים במגילת אסתר
את הפסוק "אשר הגלה נבוכדנצר" וכו' היו אומרים
נבוכדנצר שחיק עצמות ,וביאר בירושלמי שם דכל
נבוכדנצר המוזכר בירמיה עדיין היה חי משא"כ
כשמוזכר במגילת אסתר כבר היה מת ,וא"כ ה"ה
כאן יש לכתוב "הריני כפרת משכבו" גם במכתב,
ואפילו שמזכיר זאת אחר י"ב חודש יש לו לומר נוסח
זה.
ולולא דברי הגר"א היה מקום לומר דכל החיוב
להזכיר במכתב "הריני כפרת משכבו" הוא דווקא אם
טעם ההזכרה הוא משום כבוד ,דכיון שמזכיר את
אביו במכתב יש לו לכבדו ,אך אם הטעם הוא משום
קבלת יסורי האב א"כ אין משמעות לקבלת היסורים
בצורה של כתיבה ,דקבלה זו שייכת בעיקר בדבריו
שמצהיר שמקבל על עצמו יסורי אביו[ .אא"כ נאמר
שנחשב שמדבר ממש מדין כתיבה כדיבור .וע"ע

בשו"ת בצל החכמה (ח"ד ע"ט) דאסור לכתוב לגוי
מע"ש שיעשה מלאכה בשבת דכתיבה כדיבור,
והוכיח כן מדברי המכילתא יתרו עה"פ ויאמר אל
משה אני חותנך יתרו בא אליך ...איגרת שלח לו,
ומבואר דעל כתיבה זו הפסוק אומר "ויאמר"
וכאמירה דמיא].

מנחת אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
בענין זיקת אישות למי שקם וחיה
וְאל
וְנ ְׁש ָמ ָעה ַ
ׁשה ַדבר ַא ָתה ִּע ָםנו ִּ
ֹּאמרו ֶּאל ֹּמ ֶּ
וַּי ְ
ְדבר ִּע ָםנו ֱא ֹּל ִּקים סֶּן נָמות (כ ,טז)
יַ
איתא בשבת (פח ):כל דיבור ודיבור שיצא מפי
הקב"ה יצאה נשמתן של ישראל כו' הוריד הקב"ה
טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם וכו'.
חקרו האחרונים ,האם יש זיקת אישות לאחר
מיתה .ונפק"מ במי שקם וחיה אם צריך לקדש את
אשתו שוב .מי אמרי' הא דמיתה מתרת הוי רק כל
היכא שמת ונקבר ,אבל היכא שקם קודם קבורה
ואיגלי מילתא דלא מת כדרך שאר בנ"א הדר דינא
לזיקת אישות הראשונה ,או דלמא הא דמיתה
מתרת הוי הפקעה מקידושין לגמרי ומותרת לעולם
אפי' היכא שקם וחיה .וחקר זה בברכ"י אבה"ע סי"ז
(הובא בפ"ת שם ,וע"ע בפתח עינים במגילה ז ,).לגבי
קם רבה שחטיה ר"ז למחר בעי רחמי' ואחי' ,אם
כשקם ר"ז הוצרך לעשות קידושין מחדש או לא
(וכבר העירו דלפמש"כ המהרש"א ועוד דלא שחטי'
ממש ,ליכא לחקור בהא מעשה) .ומסיק דעדיין איכא
זיקת אישות (וראייתו יבואר להלן) ,ודכן כתב
הכנה"ג היכא שמתה האשה וקמה.
(ולכן אין להסתפק בתה"מ לע"ל אם מותרת
לינשא לאחר משום דעדיין אגידא ביה בראשון ,דכל
הנידון הוי רק היכי שמוכח שלא מת כשאר בנ"א
דבכה"ג י"ל דאין מיתה כזו מתרת ,אבל במיתה
גמורה אין להסתפק .ועוד ,כיון דשניהם מתו מסתבר
דלכ"ע פקעה זיקת האישות .אמנם בנפש חיה אה"ע
ס' ג' הסתפק באופ"א דאף דמיתה הוי מתיר כגט
מ"מ כיון שחי אח"כ חוזרת ואגידא ביה ,ולכא' לפ"ד
גם בתחה"מ לע"ל אפשר דעדיין איכא זיקות אישות
הראשונים .ואולי דגם בזה פקעו האישות כיון
דשניהם מתו וצ"ע .ובס' דגל מחנה אפרים (אה"ע ס'
א') תמה על הצד דלא פקע זיקת האישות בתרתי,
חדא מה לי קודם קבורה מה לי אחר קבורה הא כיון
דלא מת כשאר בנ"א ממילא לא פקעי קידושין
הראשונים .ועוד תמה וכי לפי"ז אם עברה וקדשה
איש אחר בין המיתה להתחיה דאינו תופס ועובר
א
באשת איש ,בתמיה ).
ודנו האחרונים להביא ראיות לכאן ולכאן,
ב
והביאו ראי' מפרשתינו דלא בעי לחזור ולקדש מהא
דבמתן תורה פרחו נשמותיהם כדאיתא בשבת (פח):
ואעפ"כ אמר הקב"ה שובו לכם לאהליכם ,ואיתא
בע"ז (ה ).וביצה (ה ).דהיינו לעונה ,ואינו מזכיר בשום
מקום שהוצרכו לקדש שנית ,אלמא דקידושין
הראשונים לא פקעי.
ג
וראיתי כמה דיחוים לראי' זו ואזכיר חלק מהם ,
דכל דבריהם מובנים רק אם נימא דכבר היה תפיסת
קידושין וא"כ י"ל דגם אחר מיתה ותחיה עדיין איכא
תפיסה ,אבל לעולם היה להם דין ב"נ קודם מ"ת
וכמש"כ בפרש"ד באורך ,ונהי דגם קודם מ"ת איכא

ד

קידושין וכדמוכח מהרבה מקומות  ,מ"מ אין בזה
דיני קדושין וחיובים של ישראל ולכן ודאי הוצרכו
לקדש שנית אחר מ"ת אע"ג דאין זה מוזכר בשום
מקום .עוד העירו לי דאולי יש לדחות דברי אחרונים
הנ"ל דכוונת הקרא "שובו לכם לאהליכם" היה
שיקדשו נשותיהם ע"י ביאה כיון דצריך לקדש שנית
ה
דהא פרחה נשמתם  .ועוד ,כיון דשניהם מתו בע"כ
הוצרכו קידושין שנית וכנ"ל.
והנה ידועים דברי התרומת הדשן (ח"ב סק"ב)
דאשת אליהו ואשת ריב"ל מותרות לשוק ,דאשת
ו
רעהו אמר רחמנא ולא אשת מלאך  .ובקוב"ש (ח"ב
סכ"ח) הק' דבגמ' פריך מיתת הבעל מנ"ל אע"ג
דאשת רעהו אמר רחמנא ולא אשת המת וא"כ
כש"כ דמיתת הבעל מתרת מזה .וכתב דבשלמא
לגבי מיתה ה"א כיון שנאסרה שעת אחת נאסרה
עולמית לולי דאיתקש מיתה לגט ,אבל אשת מלאך
איסור שבה להיכן הלך .ותי' דמאחר דילפ' דמיתת
הבעל מתרת ה"נ דהעדר אישות מתרת עכ"ד .ולי
נראה דמסברא ידעינן דהעדר אישות ומיתת הבעל
שוין נינהו ,וילפ' היתרא דשניהם מהיקשא לגט,
ואשת רעהו אמר רחמנא לישנא בעלמא נקט דעיקר
היתרא מהיקשא הוא ככל מיתת בעל דעלמא .ושו"ר
כעי"ז בברכ"א (קיד' יג.).:
ועכ"פ לכא' אי"ז נוגע לנידון דידן (ספק הברכ"י),
דאפשר דאנו רק מתירין העדר אישות ,אבל היכא
דהדר הדר .ואדרבה ,ראיתי מי שכתב דממש"כ
הברכ"י יובנו דברי התרה"ד ולא הוי נגד גמ' דקיד'
הנ"ל ,דכיון דחזינן דסתם מיתה לא הוי מתיר אלא
דבעי הסתלקות לגמרי ,בע"כ דזו כוונת הגמ' בקיד'
דמיתה הוי מתרת הי' ענין הסתלקות ,וה"נ באשת
אליהו דההסתלקות התירה .אמנם אין זה מוכרח
ז
דאפשר דבעי הסתלקות גמורה ע"י מיתה דוקא .
והביא הברכ"י ראיה דלא פקע האישות,
מירושלמי בגיטין (פ"ז) דאיתא התם בעל שמתנה אם
לא באתי מכאן עד יב' חדש יהא גט ומת בתוך יב'
חדש ,איכא מ"ד דאסורה לינשא מיד דאני אומר
נעשו לו נסים וחיה .הרי דאפי' אחר מיתה נשאר
זיקת אישות .וכ' הברכ"י דאע"פ דבבבלי (דע"ו) הוי
איבעיא דלא אפשטא אם אסורה לינשא או לא,
והראשונים פירשו הצד דאסורה לינשא באופ"א
מהירושלמי ,וכתוס' שפירשו דהוי גזירה מת אטו לא
מת (ובאמת תמה בשיירי קרבן שם אתוס' אמאי
ח
השמיטו דברי הירושלמי ) מ"מ חזינן מסברת
ט
הירושלמי דנשאר זיקת האישות עכת"ד .
אמנם הק' האחרונים ע"ז דלא מצאנו ידינו
ורגלינו בבהמ"ד דא"כ בכל אשה דעלמא היאך
מיתה מתרת ,ניחוש למעשה ניסים שמא יחיה ולא
פקעה זיקת אישות הראשונים .ופוק וחזי מש"כ
בשיירי קרבן תי' לזה דכיון דהתנה מעיקרא אם לא
באתי עד י"ב חדש ,ידע דיבא ,וסיים דעדיין צ"ע.
וחוץ ממה שאינו מובן מסברא ,דאם לא ידע שימות
כש"כ דלא ידע שיחיה ממיתתו ,גם אעתיק לשון

________________________________
________________________________
_____________________________
ד

כגון סוטה (י ).גבי יהודה ותמר ,ספ"ק דב"ב דעשו בא על
נער"מ ,רש"י פ' ויחי גבי יוסף ובת פוטיפר ,ועוד.
ה
ובקידושין כזה שהוא קיל טפי י"ל דלכ"ע הוי לכת' לקדש
בביאה.
ו
ז

________________________________
________________________________
_____________________________
א

אבל מש"כ שם דכ"ז דלא נתיאשה מבעלה אינו ניתרת ,דהרי
בלי יאוש לא קני אינו אלא דברי תימה לענ"ד.
ב
כן משמע בח"ס עה"ת (פ"ד פכ"ה) וכ"כ בהדיא בבן יהוידע
מגילה שם והשואל בשו"ת גנזי יוסף (ס' ק"כ) ועוד.
ג

וכן נמצא בגנזי יוסף שם

עמ' 11

וע' במנ"ח (מצוה ר"ג)

אלא דמה אעשה שראיתי בח"ס עה"ת (תקעט') דתלה הני ב'
ב' דינים אהדדי וצ"ע.
ח
וע' בדב"א (ח"ב סכ"ז) שביאר דברי הירושלמי ע"פ תוס'
דלעולם הטעם דאסורה לינשא מיד הוי משום גזירה דמת אטו
לא מת ,ואין להקשות דהוי גזרה רחוקה ,דכיון דשמא יהא נס
ויחיה ,הרי יש על מה לסמוך לגזור מת אטו לא מת.
ט
אמנם בדגל מחנה אפרים (אה"ע ס"א) כ' דליכא ראי'
מירושלמי דגרס' אר"י אסורה לינשא ותו לא וכן גירסת השדה
יהוש ע .וכן נ"ל גי' המג"מ (ספ"ח) המובא בהערה לקמן ובזה
יתיישב תמיהת המעיו"ט (סי"ג) ע"ש.

הדב"א (ח"ב סכ"ז) ובמכ"ת דברים אלו אין להם
שחר דאטו בנביאי עסקינן .ובאו"ש (גירושין פ"ט
הלי"א) הוסיף לתמוה אעיקר דברי ברכ"י דלפ"ד
נמצא דגירושין הוי אלימי טפי ממיתה.
ותי' האחרונים בשיטה אחת (פור"י שם ,נמוקי
הגרי"ב שם ,בית יצחק ח"א סי"ד ,דב"א שם ,או"ש
שם ,הגרח"ק שליט"א בס' שיח השדה ,וע"ע באבנ"ז
אה"ע ס"ס נ"ו) דליכא ראי' מהירושלמי ,ולעולם
היכא דמת הבעל דלמא אשתו מותרת ופקעה
קידושין הראשונים לעולם אפי' אם יחיה ,והכא
א
מיירי במקום יבום  ,ודיינינן מצד קיום וביטול התנאי,
דכיון דהתנה אם לא באתי והרי בא ,ליכא היתר
לינשא לשוק והויא זקוקה ליבום ,אבל לעולם ליכא
צד דאסורה לינשא מחמת זיקת אישות הראשונים
לבעלה.
אולם יעויין בשו"ת שואל ומשיב (ג' ב' קלא')
שהביא הרב מקאמניקא לדחות הברכ"י כדברי
אחרונים הנ"ל ,והבעל שו"מ השיב לו דלכ"ע אסורה
להתייבם דכה"ג הוי כל יבמה שאין אני קורא עליה
יבמה יבא עליה ,דבשעת נפילה דלמא אינה זקוקה
ב
לו כיון דאם לא בא הריהו גט  ,ולכן כתב דנפק"מ
בשם מת או שם גט הוא לענין אם היא מותרת
לכהונה או לא (אבל לא לענין זיקת אישות) .ובשו"ת
דברי יציב (אה"ע ס' ע') הק' גם הוא על האחרונים
הנ"ל דלא שייך להקים שם אחיו בישראל כיון דהוא
חי.
ובביאור דברי הירושלמי כתב במלבושי יו"ט
(משפטי התנאים ס' י"ג) דכיון דיכול לבוא ע"י נס ,לא
מקרי ביטול התנאי ע"י מיתה ,אבל לעולם לא חיש'
ג
לתחיה  .ולפי האי פירושא יצא לנו עוד טעם אמאי
ליכא קושיא מקידושין דעלמא שניחוש לתחיה,
דבאמת לעולם לא חיש' ,אלא דהוא דין מיוחד
בקיום וביטול התנאי.
ולחידודי בעלמא ,הנה איתא בדרך ארץ רבה
פ"א ,זו שאלה שאל רבי יוסי בן תדאי איש טבריא
את ר"ג מה אשתי שאני מותר בה אני אסור בבתה,
אשת איש שאני אסור בה אינו דין שאהיה אסור
בבתה( .ופירש בנחל"י כוונת הק"ו שלא יהא מותר
לאדם לישא אשה אלא בת אלמנה או גרושה
בלבד) .א"ל צא ופרנס לי כה"ג שכתב בו כי אם
בתולה מעמיו יקח וכו' (דאסור באלמנה וגרושה
ואעפ"כ מותר לינשא אשה) .והק' בנחל"י בשם זי"ר
דמאי ק' מכה"ג דהא אפשר לישא יתומה שאין לה
אם ולא שייך האי ק"ו ותי' דכבר נאסרה עליו בחיי
האם .ולדברי הברכ"י (שהביא מהכנה"ג שהביא ראי'
מר"ח בן תרדיון בכתובות סב :דהיכא דמתה האשה
אין מקום להסתפק ולכ"ע עדיין היא זקוקה לבעלה
ולא בעי קידושין פעם שנית) יש לדון בק' הזי"ר ,דכיון
דלא פקע זיקת האישות ע"י מיתה ,שפיר מקרי אסור
ד
לאמה דחיישינן לתחיה והוי איסור אשת איש  .ויל"ד
ויל"ד דעדיין איכא למוקמי ביתומה מצד האב ג"כ

________________________________
________________________________
_____________________________
א

כן מבואר מכתובות (ב ):וע' רש"י ורא"ש בגיטין שם דנקטו
דנפק"מ ליבם וכ"כ במג"מ (ספ"ח מהל' גירושין).
ב
ומעין ענין זה ,בכוונת הבעל בתנאו ,דלא נח"ל דתפול קמי
יבם ,ע' באו"ש הנ"ל שדן בזה והעלה דשיטת הבבלי הוא דאזל'
בתר כוונת המתנה ושיטת הירו' הוא דאזל' בתר לישנא דתנאי,
ובזה מיושב הערת השי"ק הנ"ל .אולם נ"ל פשוט דגם הבבלי
סובר דאזל' בתר לשון המתנה ,וע' בר"ן גיטין (דע"ג) ואכמ"ל.
ג
ושמעתי דהוא מדויק בגי' הירושלמי לפנינו דאיתא אני אומר
אומר נעשה לו נסים וחיה ,הרי דלא נקט שמא נעשה נס ,די"ל
דבאמת לא חיש' ורק אתי להורות דלא מקרי קיום התנאי כיון
דאפשר לבוא ע"י תחיה .ובאמת כל האחרונים (ואפי' המיו"ט
כאן) נקטו שמא כו' ואולי כך היה גירסתם.
ד

אולם לפי משמעות הברכ"י דרק נפק"מ לקודם הקבורה,
ליכא להסתפק בזה ,דהא הוי מיתה כשאר בנ"א וליכא זיקת
אישות.

דאפי' אם יחיה אמה מ"מ ליכא זיקה לבעלה שמת.

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי לעיר
אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך" ,מחבר
ספרי שו"ת דרך המלך ,אמרי מרדכי ועוד
"כי היא מקור הברכה" – השבת
אכ ֶּתךָ :וְיוֹּם
ית ָכל ְמ ַל ְ
וְע ִּש ָ
ֲבד ָ
ָמים ַתע ֹּ
ׁש ֶּׁשת י ִּ
ָמים ָע ָשה ה' ֶּאת ַה ָש ַמיִּם
ׁשת י ִּ
יעי ַׁש ָבת כו'ִּ :כי ׁש ֶּ
ַה ְש ִּב ִּ
ַך ה' ֶּאת
יעי ַעל כן בר ְ
וְאת ָה ָארֶּץ כו' ַוָּינַח ַבּיוֹּם ַה ְש ִּב ִּ
ֶּ
יוֹּם ַה ַש ָבת (כ ,ח-י)
א] הגר"א (קול אליהו) מעיר ,מה כונת הפסוק
"ששת ימים תעבוד" ,וכי מצוה הוא לעבוד בששת
ימים?
ב] גם צ"ב מה בא הכתוב "כל דששת ימים",
ו"כל" דיום השביעי לרבות?
ג] ועוד יש להקשות ,שבלוחות הראשונות
"כי
בפרשתנו התורה מנמקת לשמור את השבת ִּ
יעי ַעל ֵכן ֵּב ַר ְך ה'
ָמים ָע ָשה ה' ַויָנַח ַּביום ַה ְח ִּב ִּ
ֵש ֶׁשת י ִּ
ַיְק ְד ֵשהו" ,מה ההסבר בזה שהקב"ה
ֶׁאת יום ַה ַח ָּבת ו ַ
נח ביום השביעי ,שלכן גם אנחנו ננוח?
ד] מאחר שעיקר הטעם מצד הקב"ה נח ביום
השביעי ,מדוע צריך לכתוב את החלק הראשון "כי
ששת ימים עשה"?
ה] לפני שנבאר את הדברים ,נקדים בדברי הגמ'
(שבת קיח ,א) שאמרו" :כל המענג את השבת נותנין
לו נחלה בלי מצרים" .ויש להבין ,מדוע המענג את
השבת ,מקבל נחלה בלי מצרים?
ביאור הגר"א
ומבאר הגר"א (על שני השאלות הראשונות),
שהתורה באה לרמז ,למבואר בגמ' (שבת סט ,ב) מי
שהיה מהלך בדרך או במדבר ,ואינו יודע אימתי
שבת ,מונה ששה ימים ומשמר יום אחד ,ובכל יום
ויום עושה לו כדי פרנסתו אפילו בההוא יומא
שמשמר כו' ע"ש.
וזהו מה שאמרה התורה "זכור את יום השבת",
דהיינו שתזכור תמיד אימתי שבת שלא תשכחהו.
ואז תרוויח הן בנפש והן בגוף ,בגוף "כי ששת ימים
תעבוד ועשית כל מלאכתך" ,היינו "כל" לרבויא ,לא
רק כדי פרנסתך ,אלא כל מלאכתך המצוי אצלך
לעשות .וגם תרוויח במיני הנפש ,היינו "ויום השביעי
שבת וגו' לא תעשה כל מלאכה" ,ג"כ "כל" רבויא
הוא ,אף לא כדי פרנסתך ,שלא תצטרך לחלל שבת
מפני פיקוח נפש ולעשות כדי פרנסה.
בריאת יום השבת לקדושה ולמנוחה ולא לעסקים
ועתה נוסיף לתרץ את השאלות האחרות ,נקדים
שעלינו לדעת כי הכח והסגולה של כל דבר בבריאה,
נטע בו בששת ימי בראשית ,ואין אפשרות לשנות
לגרוע או להוסיף מהסגולות שהקב"ה נטע בבריאה.
והנה הקב"ה מנמק את חובת שמירת השבת
היות ו"ששת ימים עשה הקב"ה את השמים ואת
הארץ" ,ונטע בהם כוח עשיה ויצירה הצלחה וברכה
והם מסוגלים לעשיית עסקים ואת כל מלאכת
האדם שחפץ ,מאחר ונטע בהן הקב"ה כוח של
יצירה ועשייה ,אולם את יום השבת ברא אותו
ש"ביום השביעי שבת וינפש למנוחה ויקדשהו" ולכן
לא ניתן לעשות בו כל מלאכה ,כי אין בו את סגולת
היצירה והעשייה ולא שייך להצליח לעשות בו שום
עסק ,ללמדנו שאת יום השבת הפך ליצירה אחרת
משאר הימים והוא יום מקודש ,ואינו מיועד לעשיית
עסקים ועבודה ואינו מסוגל להצלחה בעסקים ,אלא
ההיפך הוא מקור הברכה לכל ימי השבוע כאשר,
מכבדים ושומרים את השבת היות והקב"ה ברא
אותו ליום מנוחה ,וכל מה שיעשה האדם ביום הזה
יאבד ממנו ואף יותר מכך ,ולכן כל מי שמחלל שבת
רח"ל נענש בדרך כלל בשריפה או איבוד ממונו

עמ' 12

ורכושו בכל מיני דרכים .וכפי שאמרו (שבת קיט ,ב)
"אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת".
זוכה לנחלה בלי מצרים
ועל השאלה האחרונה ,מדוע מקבל שכר בלי
מצרים ,נראה לבאר עפ"ד רש"י עה"פ "ועשית כל
מלאכתך" שכותב בשם המכילתא" :כשתבוא שבת
יהא בעיניך כאלו כל מלאכתך עשויה שלא תהרהר
אחר מלאכה" .וביאור הדברים ,מטבע האדם שגם
כאשר נכנס שבת ונאלץ להפסיק מלאכתו ,אבל את
מחשבותיו קשה להפסיק וממשיך ביום שבת לתכנן
מה לעשות אחרי השבת ,אולם המאמין שהכל תלוי
בקב"ה ולא במעשה ידיו ,מתגבר על עצמו ורואה
כאילו כל מלאכתו נגמרה ואינו נצרך למחשבות
ותוכניות יותר ,נמצא עושה גבול לא רק למעשיו
אלא אפילו למחשבותיו.
ומאחר שעושה גבולות לכבוד השבת מקבל שכר
בלי גבולות .וי"א מצרים היינו מועקות ודאגות ,שכיון
שהסיר מחשבות מליבו ,הקב"ה מסיר ממנו כל דבר
שמיצר ומדאיג את האדם.
הנהגת מרן הסטייפלר זצ"ל
נסיים שידוע ומפורסם שמרן הסטייפלר זצ"ל ,לא
היה מברך מחללי שבת ,בגלל שהיה אומר מאחר
ושבת מקור הברכה שום ברכה לא תועיל ,וזה דומה
לאדם שממלא מים בדלי שיש בו חור בתחתית ,וכל
מה שממלא נשפך כך שאף פעם לא יוכל למלאותו.
וראיתי הדבר במו עיני ,שהייתי רגיל לקחת
לפעמים תלמידים לראות את גדול הדור והתמדתו
בתורה ולהתברך ,והנה אחד התלמידים ביקש ברכה
עבור אחד מבני משפחתו ששמו כך וכך ,אמר
הסטייפלר ברוח קודשו ,שאינו יכול לברכו כי הוא
מחלל שבת ,למרות שאינו יודע ומכיר על מי מדובר,
וכך היו מעשים רבים שראינו ממש רוח הקודש
ברורה בתשובותיו.

מעמקי הלכה  /הרב יצחק אברהם ,כולל 'תורת ה'
חפצו' (בית שמש)
חתן בר-מצוה בהכנת ברכות העליה
לתורה עם האזכרות
ֶּיך ַל ָשוְא (כ ,ז)
ֹּלא ִּת ָנא ֶּאת ׁשם ה' ֱא ֹּלק ָ
מצוי הדבר ,בעיקר בקרב חתני בר-מצוה .אשר
לקראת יום המאורע הגדול ,בו יתכבדו לראשונה
בחייהם ,בעליה לתורה .ורבים מבניהם גם מכינים
כבר כמה חודשים קודם לכן ,את הקריאה שבה
יקראו ביום עלייתם לתורה .וכגודל ההכנה ,כך עולה
וגועשת בקרבם ההתרגשות הרבה .וכך לעתים לא
נדירות ,שומעים חתן שעולה לתורה ,ומברך בקולו
הגבוה הרך" :ברכו את 'השם' המבורך" ...וזאת
במקום להזכיר את שם ה' כצורת הזכרתו.
והסיבה לטעות מצויה זו ,הינה פשוטה למדי.
דמאחר וחתן הבר-מצוה התכונן כ"כ הרבה ,ושינן
ושילש לעצמו את כל "סדר היום" של העליה.
ובכללה גם דאג לסדר לעצמו את סדר הברכות,
שיוכל לאומרם בעל פה ,מבלי להתבלבל .הרי שבכך
הגיע למתכון המושלם לטעות .שהרי בעת ההכנה
לא נותרה לו הברירה ,אלא לשנן את הברכה מבלי
להזכיר שם שמים .שהרי יש איסור חמור להוציא
שם שמים לבטלה ,וכמבואר בפרשתן .ומשו"כ מובן
הדבר ,כי כצורת ההכנה ,כן תוצאת המעשה ,ושעל
כן נפוצה טעות זו.
אולם אאמו"ר שליט"א עוררני ,כי אם זכרונו
איננו מטעה אותו ,כמדומה לו שבעת שהתכונן לבר
מצוה שלו ,המלמד שהכין אותו לבר מצוה ,הורה לו
להכין את הברכות לעליה לתורה ,עם הזכרת שם ה'
כצורתו .ואכן לכאו' זו עצה טובה קמ"ל להסיר
טעויות אלו .אולם יל"ע האם מדינא שרי למעיבד

הכי ,או שמא יש לחוש לעוון הוצאת שם שמים
לבטלה.
א] מקור האיסור לברך "ברכה לבטלה"
איתא בגמ' ברכות (לג" ,).כל המברך ברכה
שאינה צריכה ,עובר משום ,לא תשא" .והנה נחלקו
הראשונים ,האם הוי איסור דאורייתא .וכך למד
המג"א (סי' רט"ו סק"ו) בדברי הרמב"ם (ברכות פ"א
הט"ו) שכתב" ,כל המברך ברכה שאינה צריכה ,הרי
זה נושא שם שמים לשוא ,והרי הוא כנשבע לשוא,
ואסור לענות אחריו אמן" .אולם בתוס' (ר"ה לג .ד"ה
הא) ובריטב"א (ר"ה כט ):ועוד ראשונים ,ס"ל דאינו
אלא איסור דרבנן ,וקרא אסכמתא בעלמא.
ובאמת כי החיי אדם (כלל ה' בנשמ"א סק"א)
האריך טובא בסוגיא זו ,והוכיח מדברי הראשונים,
דכל האיסור לברך ברכה שלא לצורך כלל .אבל אם
מברך לצורך ,כגון שמסופק האם כבר בירך ,הרי
שרשאי לברך .והגם דקיי"ל דספק ברכות להקל,
והיינו דפטור מלברך .מ"מ אם רוצה ,רשאי להחמיר
על עצמו ולברך .משום שכל האיסור אינו אלא
מדרבנן [ונקט דגם הרמב"ם ס"ל דאינו אלא
אסמכתא ,ורק שנקט את לשון הגמ' ,ודלא כהמג"א],
ולכן במקום הצורך ,יכול לחזור ולברך.
אמנם בנ"ד ,שאין מדובר בצורך של ממש ,דגם
אם חתן הבר-מצוה עשוי לטעות בברכות ,מ"מ הרי
ברור שהקהל יתקנוהו לאלתר ,ולא יצא מזה כל
מכשול ותקלה .אלא רק שעלול להיגרם לו ,אי
נעימות קלה .אך פשיטא ,שזה אינו טעם מספיק,
להתיר לעבור חלילה על איסור של "לא תשא" ,גם
אם נימא שאינו אלא מדרבנן.
וזאת מלבד מה שהנשמ"א (שם) מסיים את
דבריו בזה"ל" ,וא"כ אני תמה על כל האחרונים
דאסרו לברך מספק ,ומכל מקום ,ח"ו להקל נגד כל
האחרונים" ,עכ"ל .הרי שלא נתכוין להכריע בזה
למעשה .וע"ע בזה בשד"ח (כרך ו' מע' ברכות סי' א'
א
סקי"ח אות א') .
ב] האם מותר לחזור צ' פעמים על שמו"ע עבור
הזכרת גשמים
אלא שראיתי בשו"ת שאילת יעב"ץ (ח"א סי'
פ"א [השני]) צידד להקל על כעין נ"ד .וז"ל" ,ועוד אני
אומר ,שאף אם נזדמנו לו אזכרות במטבע ברכות
המובאים בתלמוד .כגון סוף פסחים (קטז ):כן ה'
אלקינו ,יגיענו למועדים כו' .יראה לי שמזכיר השם
כדרך שקוראו בתורה .שהרי צריך שילמוד הברכה
כתיקונה .שיהא נוסחה רגיל על לשונו כתקנו ,שאם
יבוא לצאת בו י"ח ,שלא ישנה במטבע ברכות".
והוסיף שם להוכיח כדבריו ,ממה שמצינו בשו"ע
(או"ח סי' קי"ד סעי' ט')" ,אם ביום ראשון של פסח,
אומר ברכת אתה גבור ,עד מוריד הטל צ' פעמים,
כנגד ל' יום שאומר אותו פעמים בכל יום .משם
ואילך ,אם אינו זוכר אם הזכיר גשם ,הרי הוא
בחזקת שלא הזכיר גשם ,ואינו צריך לחזור" – .ועל
כרחך ,צריך שלא ישנה הזכרת השם ,שאל"כ נחוש
שיבוא להזכירו גם בתפלה בשינוי .מאחר שהורגל
בכך וסירכיה נקיט .אלא ודאי שצריך לאומרו כתקנו
כדרך שאומר בתפלה ,ומוכח דבשביל להתרגל,
שפיר דמי.
אולם למעשה ,יעוין במג"א (סי' תקפ"ב סק"א)

אשר פירש דהא דמבואר בסי' קי"ד שרשאי לחזור צ'
פעמים ,הכוונה על שאר הברכה ,מלבד האזכרות
שבברכה .ושלכן נקט ,דלגבי "המלך הקדוש" לא
יועיל צ' פעמים ,שהרי אינו רשאי לומר את המילים
שלפניו ,שהרי יש בהם אזכרת שם שמים .יעו"ש.
עכ"פ מדבריו נדחו דיוקו של היעב"ץ .ובאמת
שהיעב"ץ עצמו הסתייג מדבריו אלו ,וז"ל" ,ומ"מ זו
קשה בעיני ,שנתיר לומר הברכה צ' פעמים לבטלה,
מחשש שכחה .דשוכח קרוב להיות פושע .ולא דמי
לומד מתחלתו ,וצ"ע" .ושעל כן נראה להחמיר גם
ב
בנ"ד .
ג] מותר ללמד את סדר הברכות לתשב"ר
ולכאו' יש עוד מקום לדון בזה ,ממה שמצינו בגמ'
ברכות (נג" ):בעי מיניה שמואל מרב ,מהו לענות אמן
אחר תינוקות של בית רבן [-כשלומדים ברכות מפי
רבן] .אמר ליה ,אחר הכל עונין אמן ,חוץ מתינוקות
של בית רבן ,הואיל ולהתלמד עשויין [-שאין
מתכוונים לברך ,אלא ללמד] .והני מילי ,בדלא עידן
מפטרייהו .אבל בעידן מפטרייהו [ -כשאומרים
ההפטרה ,ומברכין בתורה ובנביא] ,עונין" ,ע"כ.
ומסוגיא זו למד הרמב"ם (הל' ברכות פ"א הט"ו)
וז"ל" ,התינוקות מלמדין אותן הברכות כתיקונן ,ואף
על פי שהן מברכין לבטלה ,בשעת לימוד ,הרי זה
מותר .ואין עונין אחריהן אמן ,והעונה אחריהן אמן
לא יצא ידי חובתו" .וכן הוא בשו"ע (סי' רט"ו סעי'
ג').
ומבואר ,דמותר ללמד את הקטנים לברך את
הברכות כתיקנן ,כולל האזכרות .וכפי שביאר הכס"מ
(הל' ברכות שם) ,שכן מדוקדק מהגמ' ברכות (שם).
שהרי אם מיירי שמברכים בלא אזכרות ,א"כ אפילו
אחר גדול נמי אין עונין ,ולמה נקט דוקא תינוקות.
ובהכרח ,דיש היתר ללמדם את סדר הברכות
כתיקונם ,וזאת כדי לחנכם.
וכיו"ב חזינן גם מהגמ' בר"ה (כט" ,):לא יפרוס
אדם פרוסה לאורחין ,אלא אם כן אוכל עמהם .אבל
פורס הוא לבניו ולבני ביתו ,כדי לחנכן במצות".
ולפ"ז לכאו' גם בנ"ד יש מקום להתיר וללמד את
חתן הבר-מצוה בעודנו קטן ,שיתרגל לעצמו את סדר
הברכות כצורתם ,וזה כדי לחנכו לאומרם כצורתם
וכמתקונתם.
איברא ,דנראה דאין היתר זה שייך לכאן .דעד
כאן לא קמיירי ,אלא לחנך קטן שאיננו יודע כלל
מטבע של ברכה מהו ,ואין לו מושג כלל כיצד
מברכים .ואצלו קיים חשש ,שאם ילמדוהו את
הברכות בלי האזכרות ,הרי ששבשתא על על,
ולעולם יטעה לברך בלי אזכרות ,כפי שלמד
בגירסתא דינקותא .ושעל כן בודאי יש להורות לו
הדרך בו ילך ,ויש לסדר לו את הברכה ,כצורתה על
מתכונתה.
אך לא כן בייחס לחתן בר-מצוה ,אשר כבר
מימים ימימה ,יודע ובקי הוא במטבע הברכות ,אלא
שחוששים ,שמא מחמת ההתרגשות ומפחד הקהל,
עשוי הוא להתבלבל בלשונו ,ולברך 'השם' במקום
לומר את האזכרה .על כגון דא לא מצינו ענין של
חינוך .וכל הענין בזה הוא רק למנוע חשש טעות
ובושה ,ובזה צ"ע אם ניתן להתיר.
ד] קטן אינו מוזהר על "לא תשא"
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ובאמת שהשעה"צ (סי' רט"ו סקכ"א) כתב ליישב את טעמם
של האחרונים שאסרו לברך מספק" ,דמשום דאסמכו הדבר אלא
תשא ,שהלאו הזה חמיר משאר לאוין ,כדאיתא בשבועות (לט).
ע"ש ,דחשיב לה בגדל חומרה כחייבי כריתות ומיתות בית דין,
וגם גדל עונשה ,ע"ש בגמרא .לכך אפילו ספיקה חמור משאר
ספיקי דרבנן ,ואסור להחמיר מספק" .ועל כן פשוט וברור ,שאין
מכאן כל הוראת היתר על שאלתן.

ואם כי יל"ד ,דהכא הוי כשכחה שבגדר 'אונס' .שהרי
המדובר בחתן בר -מצוה ,אשר מחמת הלחץ וההתרגשות הרבה
השוררת בקרבו ,אין בידו לשלוט על עצמו ,שלא להתבלבל– .
אולם עכ"ז ,מאחר והפוסקים סתמו לאסור ,ולא חילקו בין אדם
שהשכחה אצלו בגדר פשיעה ,לבין אדם שהשכחה אצלו בגדר
אונס .נראה דלא פלגינן ,ויש להחמיר בעוון חמור זה ,של "לא
תשא".
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אלא שעדיין יש מקום ללמד זכות ולהקל ,וזאת
ע"פ מה שראיתי בדברי התוס' (ר"ה לג .ד"ה הא)
אשר מרחיב לדון בשאלה ,האם מותר לנשים לברך,
על מצות שהזמן גרמא ,למרות שהן פטורות לגמרי
מאותם המצות .ובסוף דבריו דן להוכיח ,שרשאיות
לברך ,כמו שמצינו שקטן מברך ברכת המזון [עי'
ברכות (כ ):דקטן מברך לאביו] ,אע"פ שהוא פטור
מכל המצות .אולם דוחים התוס' ראיה זו וז"ל" ,אין
ראיה לאשה ,דקטן בא לכלל חיוב ,וחייב לחנכו,
ואינו מוזהר על לא תשא" ,עכ"ל.
ומחילוקו האחרון של תוס' חזינן ,דכלפי הקטן
'עצמו' ,אין כל מקום לחשוש לעוון "ברכה לבטלה".
שהרי קטן פטור מכל המצות האמורות בתורה ,ואינו
מחוייב להיזהר על לאו דלא תשא – .ולפ"ז ,לכאו'
שפיר רשאים להורות לחתן הבר-מצוה ,שיתרגל
'לעצמו' את הברכות עם האזכרות ,ואין לו לחוש
ל"ברכה לבטלה" .אך זאת בתנאי שהמלמד שלו ,לא
יזכיר את האזכרות ,שהרי לא אתינן מכח 'חינוך'
כמבואר לעיל באות ב' ,אלא רק מכח שהקטן אינו
צריך לחוש לאיסור.
איברא ,שגם טענה זו ,לענ"ד בטעות יסודה .דאם
כי אמת ומבואר בתוס' שמה שקטן רשאי לברך
ברכת המזון ,הוא משום שאין לו לחוש ל"לא תשא".
אולם כל זה אמור כלפי דבר שבעצמותו הוא 'קיום
מצוה' ,אלא שכלפי הקטן לבדו ,הוי איסור ד"לא
תשא" ,משום שהוא פטור מלברך .ועל זה שפיר יש
להורותו וללמדו לברך ,וזאת מכלל דיני 'חינוך'.
שהרי לכשיגדל ,גם הוא יהיה מצווה לברך .ושעל כן
בודאי נכון לחנכו לברך מקטנותו.
אך לא כן בנ"ד ,דכל הענין של 'תרגול' בברכות,
אינו אפילו סרך של מצוה .דלגדול יש איסור גמור
לברך ברכה עם אזכרה ,רק בכדי להתרגל ,שלא
יטעה בברכות .א"כ קטן נמי ,הגם שאינו מצווה
ומוזהר באזהרות התורה .אולם הרי מצווים לחנכו
ולהרגילו ,שלא יעבור על מה שיאסר עליו לכשיגדל,
ובכלל זה גם התרגול הנ"ל של הברכות ,ואין להורות
לו לעשות כן.
ה] המברך 'השם' במקום לומר את האזכרה ,האם
יוצא יד"ח ברכה
עוד נקודה שראוי לעורר בזה .דהנה לעיל [בגוף
המאמר באות א'] ,דנתי לומר שהתרגול הנ"ל ,אין בו
צורך של ממש .דבודאי הקהל יתקנו את חתן הבר-
מצוה לאלתר.
אך עדיין יש מקום ביד המעורר לעורר על דברי,
דוכי לא יתכן שהחתן הבר מצוה יבליע את המילים,
ושעי"כ הציבור לא ישים לב לטעותו ,ונמצא שלא
בירך כלל[ .והרי מבואר בשו"ת משיב דבר (ח"א סי'
ט"ז) בשם הירושלמי ,דאסור לקורא בתורה בציבור
בלא ברכה .וכן הוא בבאר שבע (סוטה לג ).ובשו"ת
תורת רפאל (וואלזין ,סי' ב')] .וא"כ אולי יש לדון זאת
כצורך ,ואולי בזה יש מקום לצדד לקולא ,מפני שס"ס
מדובר רק בקטן ,שאינו בר חיובא ,וע"י התרגול עם
האזכרות ,ימנע ממנו מכשול ,לכשיגדל.
וכאן יש לעמוד על נקודה נוספת אשר כבר דנו
בה האחרונים .האם המזכיר בברכתו את התיבה
'השם' ,במקום לומר את האזכרה עצמה .האם אין
בזה תוקף של ברכה כלל ,או שמא גם ע"י אמירה זו,
יכול לצאת יד"ח הברכה.
ויעויין בשו"ת הריב"ש (סי' פ"ב) ,אשר הביא
מדברי השואל ,שדן בענין מי שקידש אשה ע"י
שליח ,וחזר לקדשה בעצמו .ושמע השואל דמטו
משמיה דהראב"ד בהלכותיו ,שכתב ,דמשום מצוה
בו יותר מבשלוחו ,ראוי שיברך שנית בעת החופה,
אמנם שלא להוציא שם שמים לבטלה ,שהמברך
ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא .צוה

שלא להזכיר שם שמים בברכה ,רק שיאמר ברוך
אתה השם וכו'" .והריב"ש עצמו ,הסכים עם המנהג,
אמנם מטעם אחר ,יעו"ש – .הרי מבואר לכאו'
מדבריו ,דיש תפיסה הלכתית לברכה ,אף כרק מזכיר
'השם' ,מבלי להזכיר בה שם שמים.
איברא ,דהריב"ש (שם) בהמשך דבריו מביא,
"אבל מורי הרב רבי פרץ הכהן ז"ל ,היה מלעיג על
זה .מה תועלת לברך ,אחר שא"א להזכיר בה שם
שמים" .ועי' בדרכי משה (אה"ע סי' ל"ד הקצר סק"ז)
אשר כתב ליישב את המנהג ,דנהגו כן מפני הרואים,
שאינם יודעים שנתקדשה כבר ע"י שליח – .נמצא
א"כ שאדרבה מדברי הריב"ש מבואר דאין לצאת
יד"ח ברכה ע"י אמרית 'השם' .וכן האריך בזה
בשד"ח (כרך ו' עמ'  ,303מע' ברכות סי' א' סקי"ג).
אכן בברכ"י (סי' תקפ"ב סק"ג) כתב להעיר על
דברי המג"א (שם סק"א) אשר הובא לעיל [באות ד'],
אשר כתב דלענין "המלך הקדוש" לא מהני חזרה של
צ' פעמים ,משום דאינו רשאי לחזור על נוסח הברכה
עם האזכרות .וכתב ע"כ הברכ"י" ,ואין דבריו
מוכרחים .דמ"ש הרד"א ,והביאו מרן סוף סי' קי"ד,
היינו טעמו של ה"ר פרץ דפליג אמהר"ם ,ומה יוכיח
הוכח מדברי החולק .דאימור דלדעת מהר"ם ,שפיר
דמי אף בזה .ואם כה יאמר ,ברוך אתה 'השם' המלך
הקדוש צ' פעמים ,עביד ומהני ,אף דאומר 'השם'
במקום 'הזכרה' אשר לו רג'ל על לשונו .וכן ראיתי
להפר"ח שכתב בפשיטות דמהני".
אמנם בשד"ח (שם ד"ה וראיתי) דחה את דברי
הברכ"י ,ע"פ דברי הריב"ש בנז"ל ,דמבואר בדבריו,
שאין באמרית 'השם' ,משום "ברכה לבטלה" ,וא"כ
ה"ה דאין יוצאין בזה יד"ח ברכה .ע"ש באורך.
אכן יש מקום לדון על כך ,וזאת ע"פ יסוד גדול,
שכתב באשל אברהם (סי' ר"ט סעי' ג') וז"ל" ,אך לפי
מה שכתבתי במק"א ,שמה שקיי"ל ברכות נאמרות
בכל לשון ,אין בזה שום חשש לא תשא ,או איסור
ברכה לבטלה ,או שם שמים לבטלה לכו"ע .כי לא
שייך שם שמים ,כי אם בלשון הקודש .ועי' יו"ד סי'
קע"ט בש"כ ע"ה סקי"א ,גבי שם שמים ורוק ,שאין זה
שייך חוץ מלשון הקודש ,גם שהוא חמור לגבי חלק
לעולם הבא ע"ש .והשם הקדוש בלשון הקודש ,יש
בו חכמות עד אין סוף כידוע ,משא"כ בשארי
לשונות .הוא רק בחינת מה שאמר הכתוב' ,וברכת
את ה' כו'' ,שמרבוי תיבת 'את' ,משמע גם כל
לשונות ,מצד שהם טפלים להשם הקדוש שבלשון
הקודש .ומ"מ אין בזה משום בחינת מה שאמר
הכתוב' ,לא תשא את שם ה' כו'' ,שגם דכתיב שם
ג"כ 'את' שם ה' ,מ"מ יש לחלק ,שמצד דכתיב שם
הוי' ברוך הוא וברוש שמו ,בא תיבת 'את' לרבות גם
שם אדנות ,או שארי שמות הקדושים שאינם
נמחקים .משא"כ כנויים ,אין לנו להרבות .כי תפסת
מועט תפסת ,ואין לנו להרבות כי אם מה שהוא
בגדר 'שם' ,והיינו שמות הקדושים שאינם נמחקים.
משא"כ כינויים ,וכ"ש ששארי לשונות ,אין זה כלל
בגדר שם .ויש לנו לדון ע"פ מדת כלל ופרט ,אין
בכלל אלא מה שבפרט .רק שמ"מ מרבה קצת ,מה
שהוא דומה לגמרי להפרט ,וזהו שמות דוקא כנ"ל.
משא"כ גבי 'וברכת את ה'' ,הרי 'את' מרבה לכל מה
שהוא בכלל כוונת ,הוראת ברכה לגבי השי"ת .ויש
בכלל זה ,כל הכנויים וכל הלשונות ,כל מה שמיוחד
להורות על השי"ת" ,עכ"ל.
הרי מבואר מדבריו ,חילוק בין שני הנושאים .בין
מצות" ,וברכת את ה'" ,אשר כוללת בתוכה כל שם,
אשר מזכירה ומכנה את השי"ת .לבין ענין האיסור
של" ,לא תשא את שם ה'" ,דהיא קא אך ורק על שם
הוי' ,או בשאר שמות קדושים שאינם נמחקים .אבל
שאר הכינוים ,אינם בכלל האיסור.

ושעל כן יתכן לומר לפ"ז דהאומר בברכתו
'השם' ,הרי דלא גרע מכינויים[ ,וכן הביא בשד"ח
בעצמו (שם ד"ה נסתפקתי) בשם שו"ת שדה ארץ
(ח"ג יו"ד סי' י"ב) שכתב דהנשבע ב'השם' ,דינו
כנשבע באחד מהכינויים ,וחייב אם עבר עליה ,כי
ידוע בפי כל כי שם הוא דוקא לשמו יתברך .ע"ש].
וא"כ לדברי האשל אברהם ,הרי דמצד אחד יצא ידי
חובת ה'ברכה' ,ומאידך גיסא לא עבר על לאו דלא
תשא.
נמצא א"כ שאדרבה ,היא הנותנת ,דעדיף טפי
שחתן הבר-מצוה יתרגל באמירת ברוך אתה 'השם',
שעי"כ מרויחים בודאי שלא יבוא לכלל איסור של
"ברכה לבטלה" וכמפורש בשו"ת הריב"ש ובכל יתר
הפוסקים .ומאידך גיסא ,יתכן וגם ירוויח את קיום
חיוב ה'ברכה' ,כפי שנתבאר בברכ"י וכן נראה
מהאשל אברהם וכנ"ל.
ואם כי להלכה יעויין בשד"ח (הנ"ל) אשר חלק
על כך בכל תוקף .והביא לשיטתו כמה וכמה ראיות.
ובודאי שלא אבוא להכריע במחלוקת זו .אולם עכ"פ,
מאחר ולא עסיקנן אלא רק על חששא רחוקה ,שמא
יתבלבל חתן הבר מצוה ,ושמא הקהל לא ישימו לב
לטעות ולא יתקנוהו ,הרי שלכולי האי ואולי ,נראה
לצרף את שיטת הפוסקים הנ"ל ,כדי להכריע דאין
לחפש עצות של תרגול בברכה עם שם ה'.

מפרדס הכהונה  /הרב גמליאל הכהן רבינוביץ,
מחבר ספרי 'גם אני אודך'' ,פרדס יוסף החדש' ג"כ,
ועוד
כיצד משה השתחווה ליתרו
ּיִּׁש ֲאלו
ַּיִּשק לוֹּ ַו ְ
ַּיִּׁש ַתחו ו ַ
ׁשה ִּל ְקרַאת ֹּח ְתנוֹּ ו ְ
וַּיצא ֹּמ ֶּ
ֱלה( .יח ,ז)
ָבאו ָה ֹּאה ָ
ִּאיׁש ְלרעהו ְל ָׁשלוֹּם ַוּי ֹּ
בספר מרפסין איגרי בפרשתנו הקשו ,וז"ל :כיצד
משה השתחווה ליתרו ,והלא במסכת זבחים (ק"ב
ע"א) שנינו כי למשה היה דין של מלך ,ובמסכת
קידושין (ל"ב ע"ב) שנינו כי מלך שמחל על כבודו -
אין כבודו מחול? ,
תירצו שם בשם הגאון רבי משה סאקס זצ"ל,
מח"ס "מתנת משה" ,שהנה אדם הפוגש את חברו
ומביע את שמחתו על כך ,בכל צורה שהיא ,אינו
מפחית מכבודו מאומה.
לכן יכל משה להשתחוות בפני חמיו יתרו ,מכיוון,
שלצורך כך לא היה צריך משה רבנו למחול על
כבודו כלל.
אחי הג"ר אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א ,מח"ס
"חינוך הבנים כהלכתו" ,תירץ שם ,שהנה בגמרא
במסכת סוטה (מ"א ע"ב) מבואר ,שלצורך מצוה יכול
המלך למחול על כבודו ,מפני שאין כל פחיתות כבוד
בקיום מצוות ,והרי המלך אף מצווה ללכת כשספר
התורה עמו כל הזמן ,כדי שילמד לקיים את כל
מצוות התורה.
ומכיון שאנו פוסקים שחייב אדם בכבוד חמיו,
מובן מדוע יכל משה למחול על כבודו ,כיוון שהדבר
נעשה לצורך מצות כיבוד חמיו.
עוד תירצו שם בשם הרב א .יונגרמן שליט"א,
שהנה שנינו במדרש תנחומא (סימן ט"ז)" :הפותח
פתח לחברו ,חייב בכבודו יותר מכבוד אביו ואמו".
אם כך משה רבינו היה מחוייב בכבוד יתרו,
משום שהוא הצילו בשעה שברח ממצרים ,ואף
היותו למלך אינה פוטרת אותו מחוב זה.
עוד תירץ שם ידידי הג"ר מנחם מנדל גייגר
שליט"א ,מח"ס "תורה ושבת" ,שהנה דמותו של
יתרו היתה ידועה וחשובה מתוקף מעמדו כ"כהן
מדין" ,לכן לא היתה כל פחיתות כבוד בכך שמשה
רבנו השתחווה כלפיו ,מכיון שכך דרכם של אנשים
חשובים ונכבדים ,שהאחד מכבד ומוקיר את רעהו.

עמ' 14

(עכ"ד)
מצאתי בספר "משכיל לדוד" שתירץ ,שהנה
במכילתא מובא על פסוק זה" :ומכאן למדו שיהא
אדם מוכן לכבוד חמיו" ,יתכן שקושיה זו היא
ההוכחה לדין זה.
שאם לא כן יקשה :הרי מלך שמחל על כבודו ,אין
כבודו מחול !? ,אלא בהכרח שכל אדם חייב בכבוד
חמיו ,ולכן משה רבנו על אף היותו מלך השתחווה
לקראת יתרו( .ע"כ)
לענ"ד י"ל בס"ד שהנה "המצפה איתן" (קידושין
ל"ג ע"ב) מביא בשם המדרש תנחומא שמשה רבינו
נקרא מלך רק לאחר קבלת הלוחות השניות .אם כן
מובן מדוע השתחווה משה רבינו ליתרו ,שהרי
מאורע זה אירע הרבה קודם נתינת הלוחות השניות.
עוד מצאתי בס"ד בילקוט "מעם לועז" שהביא
בשם ספר "צידה לדרך" ,שלא היה למשה דין מלך
ממש ,אלא דינו היה כשופט ,ולכן יכל משה
להשתחוות לכבוד יתרו.

משפטי צדקך  /הרב יהודה טננהויז במ"ס משפטי
צדקך על חו"מ
ההכנה לקבלת התורה – תאמר לבית יעקב
ותגיד לבני ישראל
אמר ְלבית
אמר ֹּכה ֹּת ַ
וַּי ְִּקרָא א ָליו ה' ִּמן ָה ָהר ל ֹּ
יתי
א ֶּׁשר ָע ִּש ִּ
יתם ֲ
יִּש ָראלַ .א ֶּתם ְר ִּא ֶּ
וְתגיד ִּל ְבני ְ
ֲקב ַ
יַע ֹּ
ָא ִּבא ֶּא ְתכֶּם
ְׁש ִּרים ו ָ
ָא ָנא ֶּא ְת ֶּכם ַעל ַכ ְנפי נ ָ
ְל ִּמ ְצרָיִּם ו ֶּ
וׁש ַמ ְר ֶּתם ֶּאת
מוֹּע ִּת ְׁש ְמעו ְב ֹּק ִּלי ְ
וְע ָתה ִּאם ָׁש ַ
א ָליַ .
ֻלה ִּמ ָכל ָה ַע ִּםים ִּכי ִּלי ָכל ָה ָא ֶּרץ.
יִּיתם ִּלי ְסג ָ
וִּה ֶּ
יתי ְ
ְב ִּר ִּ
וְא ֶּתם ִּת ְהיו ִּלי ַמ ְמלֶּכֶּת ֹּכהֲנִּים וְגוֹּי ָקדוֹּׁש א ֶּלה ַה ְד ָב ִּרים
ַ
יִּש ָראל (יט ,ג-ו)
ׁשר ְת ַדבר ֶּאל ְבני ְ
ֲא ֶּ
הטעם שקודם לנשים .ברש"י כה תאמר בלשון
הזה וכסדר הזה לבית יעקב  -אלו הנשים ,והיינו
שיאמר לנשים תחלה ואח"כ לאנשים .ולמה לנשים
תחילה? כדי שיהיו מנהיגות את בניהן לתורה ,מכאן
שגדול הוא חלקה של האם בחנוך הבנים לתורה.
(עי' מהרש"א סוטה כא ).ובזה פי' האדמו"ר מבעלז
מהרי"ד זצ"ל כה תאמר לבית יעקב  -אלו הנשים,
מה תאמר להן? ותגיד לבני ישראל ,שהן יגידו ,יחנכו
וידריכו את בני ישראל לתורה ,למצוות ולמעשים
האם היא העיקרית בחנוך הבנים,
טובים וישרים ,כי ֵ
בידה לגדל לזרע ברך ד'[ .יד אפרים סי' יח]
ובבית הלוי (יתרו) מבאר על פי מה שאמרו כאן,
בלוקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה שמקחו בטל,
כיון דאומרת האשה נחת רוח עשיתי לבעלי ,פירוש
דגם אם ברצונה הפנימי אינה מסכמת להמכירה
עצמה ,מכל מקום עשתה והסכימה לרצון בעלה,
ולכן נהגו בקניינים לעשות תחילה הקנין מהאשה,
ולאחר מכן לקנותו מבעלה בכדי שתסכים האשה
לדעתו.
וכן בעת מתן תורה היה רצונו יתברך דגם הנשים
יגלו דעתן אם רוצין לקבלה ברצונן הטוב בלא שום
הכרח ואונס כלל ,ועל כן צוה שיאמר תחילה לנשים
בכדי לשמוע את דעתן העצמית ולא בכפיפות
לבעליהן ,ולכך רק לאחר מכן אמר זאת לאנשים.
תאמר לנשים בלשון רכה ותגיד לבני ישראל
ברש"י עונשין ודקדוקין פרש לזכרים .דברים
הקשין כגידין ,וכן מפרט יותר במדרש (שכל טוב)
אמור להן ראשי דברים ,מצות קלות בלשון רכה,
ודברי נחת שלא יוכבדו בעיניהם .ותגיד לבני ישראל
לאנשים ,תדקדק עמהם חומרי מצות .ותגיד מלא
כתיב ,כלומר אמור להם אזהרות ועונשין כרת
ומיתות בית דין שהן מרים כגידין ,דהיינו לענה,
לעוברי עבירה .ולכאורה אם המטרה שיקבלו את
התורה מרצון למה מודיעם מצות קלות בלשון רכה,
ולמה שלא יודעים את האמת שלא יהיה אח"כ

טענות ,בספר ליקוטי מהרי"ל שהיה תלמיד מובהק
של ר' אלימלך מליז'נסק ,מבאר ,שהסברא נותנת
שמי שיודע טעם המצוה אף אם יאמרו לו בלשון
קשה ישמע ,מה שאין כן מי שאינו מבין טעם המצוה
צריך שיאמרו לו בלשון רכה כדי לקבל.
בספר ערבי נחל (יתרו) מקשה ,שבהתחלה אמר
להגיד לת"ח דברים קשים כו' ,ובאמת כל דברי ה'
שנאמרו כאן אינו רק דברים רכים .ויותר מזה קשה,
שמסיים אלה הדברים ,דמשמע דברי תוכחה ,וגם
אמר אל בני ישראל ,משמע דדברים אלו קשים,
ובאמת הם רכים.
אלא שצווה השי"ת למשה שיאמר לישראל לשון
זה ,אשר ע"ה שלא יבינו רק פשטות הדברים יהיו
בעיניהם דברים רכים ומתוקים ,משא"כ ת"ח שיבינו
עומק הדברים ,יבינו מהם שיש עונשים בתורה.
למה הדבר דומה לאחד שהתקרב לחצר המלוכה
ונשא חן בעיני המלך וקירבו וחלק לו הרבה גינוני
כבוד בהסתכלות שטחית נראה הדבר כטוב ומועיל
וערב ,אך בהתבוננות מעמיקה הרי המעמד מחייב
להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש זה אומר שלא יכול
להמשיך בהנהגה ארצית אלא צריך להתנהג
באצילות כראוי למי שנמצא בהיכלו של מלך וכולו
אומר כבוד.
בספר תולדות יצחק למהר"י קארו ג"כ עמד
בקושיא זו הנה דבור אחד כללי דבר לאנשים
ולנשים ,שאמר לכלם אתם ראיתם וגומר .ומשיב
שהפרשה מתחלקת לנשים אמר אתם ראיתם אשר
עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים וגו',
וכל זה לשון רכה עד כי לי כל הארץ ,ואחר כך החזיר
פניו לזכרים ואמר להם ואתם תהיו לי ממלכת
כהנים ,פירוש ככהנים משרתים לפני יי' כל היום ,וגוי
קדוש פרושים מעריות ומכל עבירות ,וזה טעם ואתם
ועוד אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל הוא
מיותר שהרי התחיל כה תאמר לבית יעקב וגומר,
אלא הכוונה אלה הדברים האחרונים שהם ואתם
תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש תדבר אל בני
ישראל.

מתוק לחכי  /הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב
הארי'
מעלת ה'ברוך' שחידש יתרו
א ֶּׁשר ִּה ִּעיל ֶּא ְתכֶּם ִּמּיַד
רוך יְהוָה ֲ
ִּתרוֹּ ָב ְ
ֹּאמר י ְ
וַּי ֶּ
ומּיַד ַס ְר ֹּעה (יח ,י)
ִּמ ְצרַיִּם ִּ
איתא בגמרא (סנהדרין צ"ב ע"א)" :גנאי הוא
למשה ושישים ריבוא שלא אמרו ברוך ,עד שבא
יתרו ואמר ברוך ה'" .ותמוה ,הרי ישראל אמרו שירה
על הים ,והודו והמליכו וכו' ,ומה הגנאי שלא אמרו
"ברוך".
ונראה לבאר ,שהמעלה בברכה של יתרו היתה
במה שהיא היתה גם על הרעה ,שהרי ליתרו היה
צער על הריגת המצרים ,כמו שכתב רש"י על הפסוק
"ויחד יתרו  -נעשה בשרו חדודין חדודין ,מיצר על
איבוד מצרים" ,וא"כ יץרו חידש את ההודאה על
הרעה ,וישראל הודו רק על טובה.
ובאופן אחר היה ניתן לבאר את מעלת ברכתו
של יתרו ,משום שישראל הודו על הצלת עצמם,
ואילו יתרו הודה על הצלת אחרים ,ועד שבא יתרו
לא היה אדם שהודה על הצלת אחרים.
אמנם שני ביאורים אלו אינם מבארים את דברי
חז"ל הנ"ל ,שאמרו שיתרו חידש את אמירת 'ברוך',
ולא את ההודאה על הרעה או על הצלת אחרים.
ומצאתי שהנצי"ב במקום אחר ביאר את דברי
חז"ל אלו (בהעמק דבר בראשית כד ,כז) ,בהקדם
שלכאורה קשה למה לא למדו ישראל לומר 'ברוך'
מאליעזר עבד אברהם שאמר (שם) ברוך ה' אלוקי

אבי אברהם וכו' .ותירץ שיש שני פירושים למילה
'ברוך' ,דהמשמעות העיקרית היא לשון בקשת
תוספת וריבוי שפע למעלה (וכמו שהאריך בנפה"ח
ש"ב) ,וזה שייך רק בדברי הטבע שבאים בניסים
נסתרים ,דבזה יכול לבקש תוספת שפע למעלה,
משא"כ בניסים גלויים שאינם מדרך הטבע לא שייך
לבקש השפעה למעלה (עי' מש"כ בזה הנצי"ב
בדברים ו ,ד) .ולכן אליעזר שהצליח בדרך הטבע ע"י
נס נסתר אמר 'ברוך' ,אבל ישראל שניצלו ממצרים
בנס נגלה לא ידעו לומר 'ברוך' ,עד שבא יתרו וחידש
שגם שיש עוד פירוש ל'ברוך' ,והוא לשון הודאה
ושבח ,ולכן אמר את זה גם על נס גלוי.

נחשבה  /הרב יחיאל הלוי נוביק ,ראש כולל דעת
יוסף – אשדוד ,עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי
זצ"ל
כל ההתחלות קשות – עסק התורה מביא
העריבות
יתי
וׁש ַמ ְר ֶּתם ֶּאת ְב ִּר ִּ
מוֹּע ִּת ְׁש ְמעו ְב ֹּק ִּלי ְ
וְע ָתה ִּאם ָׁש ַ
ַ
ֻלה ִּמ ָכל ָה ַע ִּםים ִּכי ִּלי ָכל ָה ָארֶּץ (יט ,ה).
ִּיתם ִּלי ְסג ָ
וִּהי ֶּ
ְ
וברש"י ,אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן
ואילך ,שכל התחלות קשות.
לכאורה הכונה בדברי רש"י ,שההתחלה היא
הקבלה ,והיא העבודה קשה שבמקדש.
והנה אנו חושבים שהקבלה היא החלק הקל
יותר בעבודת השם ,ואילו הביצוע הוא הקשה ,אולם
רש"י מגלה לנו כי ההיפך הוא הנכון ,שהקושי היותר
גדול הוא לקבל על עצמינו ,והביצוע שלאחריו הוא
קל ,וכל כך למה .ומדוע הסברא שלנו היא היפך
דעת תורה .כי לנו נדמה שהקושי הוא בעצם מעשה
העבודה ,וע"כ נראה לנו שיותר קשה לבצע מלקבל,
אמנם כאן נתגלה הסוד ,כל הקושי בעבודת השם
הוא רק כאשר חסרה העריבות ,אולם כאשר ערב
הרי זה קל .ועובדי השם דשנים ורעננים יהיו .וקויי ד'
יחליפו כח יעלו אבר כנשרים .אם עתה תקבלו עליכם
יערב לכם מכאן ואילך.
אמנם כדרכם של דברי תורה שכל שאתה
ממשמש בהם אתה מוצא טעם ,כן הדבר הזה.
ונתבונן ונמצא טעם לשבח ,במה שהוסיף רש"י
וכתב ,שכל ההתחלות קשות .ונראה שלא רק לשלול
את שאינו מן ההתחלות ,שמופקע מן הקשיות ,אלא
הענין הוא ,דמאחר שאדם זוכה לההתחלה ולהקושי
שלה ,זה גופא מזכה אותו בהעריבות דמכאן ואילך.
וכך היא לעולם המדה שהתורה מודדת ללומדיה,
תחילתה קושי וסופה נעימות .והלעסוק בדברי תורה,
מביא אל והערב נא.
ויש כאן ענין נוסף ,כי האדם בטבע נוטה אל
העריבות המידית העכשוית ,אף שבהמשך דרכו
ימלא פיהו חצץ .ואולם סוד כל התורה כולה טמון
בכך שהאדם צריך להסכים להניח העריבות
דעכשיו ,על מנת לזכות אליה לאחר העמל ,ומתוקה
שנת העובד ,אחרי שעובד ,כי עדיף להשאיר
המנוחה והשינה לאחר העבודה ,וירא מנוחה כי טוב
ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול ויהי למס
עובד .כי יששכר ראה שהמנוחה טובה על כן הקדים
העמל ע"מ להשיג המנוחה שלאחריו.
וכאשר זוכה האדם לחפש ולשאוף אל היגיעה,
הוא מגיע מתוך כך אל העריבות האמיתית .וזו
ההקדמה לקבלת התורה.
והנה המצרים ראו שמושיען של ישראל לוקה
במים ,וגזרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ,והיכן
היתה הטעות שלהם ,כי אי אפשר ללקות רק ע"י
מעשה האדם עצמו ...והמצרים לקו במים מפני שדנו
במים ,ויתרו למד מכך ק"ו כי אם פורענות כך ,מדה
טובה עאכו"כ.
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והנה יש לנו לימוד נפלא על עריבות בתורה,
שהעריבות תוצאה מוכרחת של הקבלה ,אמנם
הקושי הגדול הוא הקבלה ,כי בטבע מחפשים מנוחה
מידית ,ולכן חסרה העריבות ,אולם כאשר זוכים
ומקבלים עליהם עול מלכות שמים ,אזי יש עריבות.
וכך היא הדרך.
והנה ידוע המעשה של ר' עקיבא שלא נכנס
הביתה ,והקשה הגר"ח שמואלביץ מדוע לא נכנס,
ותירץ שלא רצה לעשות הפסק ,וכמה הפסקים יש
לנו ,ד' ירחם ...והנה ההפסד הגדול הוא שכאשר
חוזרים ללימוד חסרה קבלה נוספת ,וזה גורם לחוסר
עריבות ואזי מאבדים טעם בלימוד .והנה הדרך היא
לקבל וזו העבודה הקשה ,ואם פוסק ח"ו ונאלץ ,צריך
לקבל מחדש ולהתרענן מחדש .ואז יצליח בס"ד.
והנה סגולה מכל העמים לא נהיינו ,רק בזכות
הקבלה ,כי בלא עמל אין תוצאות .וזה הלימוד של
יתרו .שחידש פרשה בתורה ,ומהי הפרשה ,ואתה
תחזה וגו' .ועי' מה שהארכנו שנה שעברה דברים
נפלאים בס"ד ,ותצרף ,ויתן טעם נפלא למתבונן
בס"ד .ובקיצור נמרץ נרמוז ,כי מה שקובע בדברי
תורה זה לא מי שהשתתף בשיעור של משה רבינו,
אלא שצריך לראות ולחזות כיצד הוא קיבל את
הדברים וכמה הוא הושפע מהם .וכמו שמצינו
שאחרי התלמוד ,צריך שמיעת האוזן ,והיינו
שהדברים יכו שורש ויעשו פרי .ויש להתבונן עוד
ועוד.

נפש חפיצה  /הרב יהודה אנגלנדר ,מח"ס 'חזון
איש עם ביאורים והערות'
בעניין כבש המזבח
א ֶּׁשר ֹּלא ִּתגָלֶּה
ֲלת ַעל ִּמז ְְב ִּחי ֲ
וְלא ַתעֲלֶּה ְב ַמע ֹּ
ֹּ
ָת ָך ָע ָליו (כ ,כג)
ֶּע ְרו ְ
במסכת מדות (פ"ג מ"ג) מבואר" :וכבש היה
לדרומו של מזבח לב' על רוחב טז'" .והנה דין הכבש
לעניין עצם בנייתו וגדר קדושתו לא נתפרש להדיא
בקרא ודנו רבותינו מה מקורו.
רש"י כתב בפ' תרומה (שמות כג,ה) בתו"ד:
"וכבש שהיו עולין בו ,אעפ"י שלא פי' בענין זה ,כבר
שמענו בפ' מזבח אדמה תעשה לי לא תעלה
במעלות לא תעשה לו מעלות בכבש שלו אלא כבש
חלק למדנו שהיה לו כבש ,כך שנינו במכילתא".
ולשון המכילתא היא (יתרו כ,יא)" :ולא תעלה
במעלות על מזבחי מכאן אמרו עשה כבש למזבח".
א
אמנם יעויין בחידושי הגרי"ז נתקשה בדבר,
שבפסוק לא נתבאר שיש לנו לבנות כבש אלא
שאסור לעלות במעלות על המזבח .ולכא' יש
להוסיף על הקו' והיינו שגם אי נימא דע"כ יבנה כבש
דאלת"ה כיצד יעלה לראש מהזבח ,עכ"פ להחשיב
ב
הכבש כמזבח לכל דבריו  ,זה מנין .ודן הגרי"ז שעיקר
דין בניית הכבש נלמד מסוגיית הגמ' זבחים (סב ע"א)
שם מבואר ד"קרן וכבש ויסוד וריבוע מעכבים"
וילפינן לה דכ"מ דכתיב "המזבח" הווי לעכב ,ופרש"י
דבכבש כתיב "אל פני המזבח" ופני המזבח היינו
הכבש .נמצא דבעינן לכבש והוא אף לעכב.
עוד יעו"ש בדברי הגרי"ז שחזר ללמוד כדברי
רש"י ודקדק דקדוק נפלא בפשט הכתוב ,דבקרא
כתיב "ולא תעלה במעלות על מזבחי" ודוק שלא
נאמר "אל מזבחי" אלא "על מזבחי" ,כלומר ,אם היה
כתוב לא תעלה במעלות אל מזבחי ,היינו לומדים
שדרך העליה למזבח לא תהיה במעלות אלא בכבש
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ביהב"ח פ"א הי"ז.
כמבואר להלן בקצרה.

ושוב לא היינו יודעים שהוא כחלק מהמזבח ממש,
אבל בתורה כתיב לא תעלה על מזבחי ,היינו
שהתורה מזהירה שהעלייה על המזבח עצמו לא
תהיה במעלות ,נמצא מבואר שכשעולים על המזבח,
העליה לא תהיה במעלות ,ואז מדוקדק שהכבש
שדרכו עולים הוא חלק מהמזבח ממש וגם לומדים
דבעינן שיהיה כבש ולא מעלות .ובאמת תהיה
נפק"מ שזה האיסור נאמר בכבש שהוא כמזבח דוקא
ולא בכל דרך אחרת שיעלה למזבח (ונפק"מ ליתר
הכבשים שהיו במזבח).
גדרי הקדושה בכבש
איסור הקטרת שאור ודבש ע"ג הכבש :נחלקו בזה
ר' אלעזר ור' יוחנן במנחות נז ע"ב שדעת ר' יוחנן
דחייב ודעת ר"א דלא נתרבה הכבש לכך ופטור.
קידוש פסולים שעלו לכבש :מבואר בזבחים פז
ע"א דכבש כמזבח דמי.
להניח מערכה ע"ג כבש :יעוין בכתבי הגרי"ז
זבחים עז ע"א שכתב להוכיח מסוגיית הגמ' שם
דל"ש זה ,וכן בקה"י זבחים (ס' מו' סק"ז) .ובעול"ש
מנחות נז הוכיח דל"ש הקטרה ע"ג הכבש .ויעויין
במקד"ד ס"ד סק"ה בסופו הביא מתמיד לג ע"ב דהיו
מעלין האימורים לחצי התחתון של הכבש ומתפללין
וחוזרין ומקטירין ופי' דהתפילה הייתה שתעלה
ההקטרה לרצון ומש"ה אם היו מעלין לראש הכבש
הויא כבר העלאה תחילת הקטרה ,ומשמע שלמד
בפשטות דשפיר איכא עכ"פ דין העלאה בכבש.
דין זריקה שלא במקומה בכבש :בתוס' זבחים כו
ע"ב (ד"ה אמר) הסתפקו בזה .ודעת הרמב"ם בפ"ב
מפסוהמ"ק ה"י דאמרינן של"ב גם בכבש.
ב
א
ואי חשיב כצפון  :במנחת אברהם הביא בשם
הגר"ח דחשיב כצפון.
לחובת בנייתו באבנים שלימות דוקא :דקדק
במשך חכמה (דברים כז,ו) דבקרא כתב "אבנים
שלימות תבנה את מזבח ה'" ובגמ' זבחים פז ע"א
מרבינן לד"א "את המזבח" לרבות הכבש ,וא"כ
אפשר דה"ה הכא.

ענין בהלכה  /הרב ראובן אליאך ,מג"ש בביהמ"ד
ברית יצחק (מודיעין עילית)
קדימת לימוד הלכות שבת וחיובו ומעלתו
זָכוֹּר ֶּאת יוֹּם ַה ַש ָבת ְל ַק ְדׁשוֹּ (כ ,ח)
קדימת לימוד הלכות שבת
כתב היעב"ץ [סידור היעב"ץ מוסך השבת קביעת
מדרש עמ' " ]133איזה למוד של תורה צריך להקדים
כך אמרו גדול התלמוד שמביא לידי מעשה לכך הוא
שקול כנגד כל המצות לפיכך צריך להתנהג בה
כסדר וללמוד תחלה ידיעת קיום המצות כראוי ודבר
בעתו מה טוב וחביב ביותר לפני הקב"ה לימוד
משנת דבר יום ביומו ..אחר לימוד ידיעת התדיר
הקודם בהכרת מצוה מן המובחר ללמוד ה' שבת
בשבת לדעת המצות התלויות בו".
וידוע מה שכתב היערות דבש "כי מי שלא למד
הלכות שבת על בורים פעמיים ושלש ,לא יוכל
להמלט שלא יקרה לו חילול שבת ,הן דאורייתא והן
בדרבנן" [ח"ב דרוש ג' עמוד נ"ה ד"ה ובפרט]" .ומי
שאינו בקי בהלכות שבת ויו"ט וברכות ,ממש אינו
בתורת אדם ישראלי" [ח"א דרוש י"א עמוד רט"ז ד"ה
ולכן] .ועוד כתב שם דרוש י"ג (עמוד רנ"א ד"ה
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א

כלומר ,נחלקו תנאים בפ"ק דיומא אי מזבח בצפון ,בדרום או
במרכז העזרה .ומבואר בזבחים נח ע"א שלכו"ע המזבח עצמו
בצפון ,שאפ' למ"ד שהוא בדרום ,אם שחט עליו ק"ק ששחיטתן
בצפון ,כשר .ועל זה יש להסתפק אם שחט ע"ג הכבש אי חשיב
כצפון ג"כ.
ב

זבחים ח"ג עמ' צט'.

ומזה)" ,שכל איש ישראל אשר איננו בקי בהלכות
שבת מרישא לסיפא ,לא יכונה אצלי בכלל איש
השלם".
וכן הורו גדולי הדור בזמננו לשאלת העוסקים
בלימוד עם חוזרים בתשובה  -איזה לימוד להקדים?
ופסקו שקודם לכל ילמדו עם הבעלי תשובה הלכות
שבת [הגרא"מ שך זצ"ל והגריש"א זצ"ל].
וכתב הגר"ז "ובשבת קדש בעלות המנחה יעסקו
בהל' שבת כי הלכתא רבתא לשבתא ובקל יכול
האדם ליכשל בה ח"ו אפילו באיסור כרת וסקילה
מחסרון ידיעה ושגגת תלמוד עולה זדון ח"ו ואצ"ל
באיסורי דברי סופרים שרבו כמו למעלה" [איגרה"ק
פרק כג].

חיוב להורות לרבים הלכות שבת

וכן מצאנו שהרב והדרשן יש לו חוב ללמד לרבים
הלכות שבת.
כ"כ במדרש [ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקהל
[רמז תח]] "ויקהל משה ,רבותינו בעלי אגדה אומרים
מתחלת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר
בראשה ויקהל אלא זאת בלבד אמר הקדוש ברוך
הוא עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים
הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל
קהלות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד
ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי
שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני".
וכ"כ רבינו יונה "וחובה על המוכיחים לחפש
דרכי העם ולחקור ולדעת במה יכשלו ,ולהזהירם .כי
יש אזהרות רבות ,אף על פי שהם שומרים מקצת
האזהרה מבטלים הם מקצתן ,כגון אסור מלאכה
בשבת ,שהם שומרים שבת מחללו ברוב ויש מלאכות
שאין מקצת העם נזהרים בהן לפי שאינן ידועות
אצלם" [שערי תשובה שער ג אות עה]
וכתב היערות דבש דרוש ה' (עמוד פ"ב ד"ה לכן)
"מי שאינו בקי בהלכות שבת לדעת פרטיה ,איך יוכל
להתפאר שקיים מצות שבת ,ואין דרוש שאין אני
מזהיר בכם בדבר זה וכו' ".
וכ"כ הח"ח "נכון לכל ירא וחרד לדבר ה' לפקח
תמיד על גודל הענין זה להזהיר לרבים על כל עניני
שבת שלא יכשלו בם"[ .שם עולם שער שמירת
שבת]

מעלת לימוד הלכות שבת משאר ההלכות

ומצאנו כמה מעלות מיוחדות ללימוד הלכות
שבת יתר על שאר ההלכות.
בתורת כהנים ריש פרשת בחוקותי איתא" :זכור
את יום השבת לקדשו ,יכול בלבך ,כשהוא אומר
שמור הרי שמירת לב אמורה ,הא מה אני מקיים
זכור ,שתהא שונה בפיך" .ופירש הראב"ד דר"ל
שתהא שונה בפיך הלכות שבת וכן פירשו שאר
מפרשים (הר"ש משאנץ ורבינו הל והח"ח בביאורו
על תורת כהנים).
והמגיד משנה מונה ד' סיבות לחשיבות הלכות
שבת מיתר ההלכות ,וז"ל "הלכות שבת ראוי הוא
להיותן ראשונות ,א .להיות מצות השבת אמורה
בלוחות בפרסום רב .ב .ולהיותה חמורה מן השאר
בהיות עונש העובר עליה בסקילה .ג .ולהיות השבת
תדיר ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם .ד .ולהיות סבת
מצותו חדוש העולם והיא פנה כוללת באמונת תורת
משה רבינו ע"ה" [הקדמת המגיד משנה לסדר זמנים,
בביאור להקדמת הרמב"ם את הלכות שבת ליתר
ההלכות].
שקולה כנגד כל המצוות  -כ"כ האג"ט שם
"ובחרתי להדפיס תחלה בהלכות שבת .יען שבש"ס
סוטה [לז ].שכל מצוה ומצהו נכרתו עליה ארבעה
בריתות ללמוד וללמד לשמור ולעשות .ומבואר
שללמוד וללמד הוא מחלקי המצוה .ומובן שכשם
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ששמירת שבת שקול ככל המצות .כן ללמוד וללמד
בהלכות שבת שקול כללמוד וללמד בכל המצות".
הוא תיקון גדול לחטא הידוע כ"כ האג"ט "...
ומעתה יובן שהלימוד ועיון בהלכות שבת הוא תיקון
עצום לחטא זה ,שמצות שבת בעצמה היא תיקון על
פגם הברית ,ועל אחת כמה וכמה שהלימוד הזה
הוא תיקון לחטא זה" [אגלי טל בהקדמה].
הקדמת השואל בהלכות שבת  -כ"כ בהקדמה
לספר טל אורות "כל תלמיד השואל כהוגן ממסכת
שבת הוא שואל כענין עד שמחוייב רבו להקדים
תשובתו קודם שישיב לשארי תלמידיו השואלים
ודורשים עם שארי מסכתות ואין לתלמיד לחוש
לכיסופא דרבו מפני ששאלת שבת תמיד נקרא
מעניינו מה שהוא תדיר והכל צריכין למרי חיטין וכו'
".

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל
השגחה פרטית שנתגלתה ליתרו בעונשי
מצרים
ֽא ֹּל ִּהים ִּכי ַב ָד ָבר
ָד ְע ִּתי ִּכֽי גָדוֹּל ה' ִּמ ָכל ָה ֱ
ַע ָתה י ַ
יהם( .יח ,יא)
ׁשר זָדו עֲל ֶּ
ֲא ֶּ
מפרש רש"י :כתרגומו ,במים דימו לאבדם והם
נאבדו במים.
ָמא ִּדי ַח ִּׁשיבו ִּמ ְצ ָר ֵאי
ואונקלוס תרגםֲ :א ֵרי ְּב ִּפ ְתג ָ
יִּש ָר ֵאל ֵּבה ָד ִּננון.
ְל ִּמ ַדן יָת ְ
וכן הוא במכילתא :שבמה שחשבו מצרים לאבד
את ישראל ,בו נפרע מהם המקום.
אומר הבאר יוסף שלא רק על מה שהרעו
המצרים לישראל בפועל הענישם ה' מידה כנגד
מידה ,אלא גם על מחשבתם להרע להם פרע
הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה ,שאצל אומות
העולם מחשיב הקדוש ברוך הוא מחשבה רעה
כמעשה ,כמבואר בספרי בפרשת כי תבא ובירושלמי
(פאה פרק א הלכה ה).
בין מחשבותיהם הרעות ,יש למנות את עצותיהם
של שלושת יועצי פרעה ,אשר מבואר בגמרא (סוטה
יא ).שאחד מהם היה יתרו עצמו .כשאמר פרעה
"הבה נתחכמה לו" ,התכוון להתחכם למושיען של
ישראל (סוטה יא .).הגמרא (שם) אומרת שהמצרים
רצו לדון את ישראל באש ,ואחר כך בחרב ולבסוף
במים .מבואר שעלו במועצת פרעה עצות שונות
במה ואיך להשמיד חלילה את ישראל .יתרו שהיה
בין היועצים ,ידע בברור מה תכננו.
מדה כנגד מדה
כשסיפר משה לחותנו את כל אשר ה' לפרעה
ולמצרים ,ופירט לפניו איך באו המכות ומה ארע
לכל אורך הדרך עד שיצאו ממצרים ,וכן את הניסים
שארעו בים סוף ,ראה יתרו שכל הפגעים שבאו על
המצרים ,היו מתאימים ומכוונים בדיוק נפלא לא רק
לפי מה שעשו לישראל בפועל ,אלא גם לפי מה
שתכננו במועצה בה הוא ישב והיה נוכח.
בקשו לדונם בחרב
נציין דוגמאות אחדות :המצרים חשבו לדונם
בחרב .כנגד זה הם עצמם נידונו בחרב ,שבכוריהם
לחמו בהם בחרב ,ומובא במדרש (ילקוט שמעוני
תהלים קלו) שהבכורים הרגו ששים ריבוא מצרים
בחרב .הרי זו מידה כנגד מידה על שהם עצמם רצו
להרוג את ששים ריבוא ישראל בחרב.
הם חשבו לדונם באש ,ונענשו ב"אש מתלקחת
בתוך הברד" (שמות ט כד) .הם רצו ליטול את ממונם
של ישראל ככתוב "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק
שלל" (שמות טו ט) ,ולבסוף נטלו ישראל את כל
רכושם.
בזוהר הקדוש (פרשת בא) מובא ,שאיוב היה
אחד מיועצי פרעה ,ויעץ לפרעה שלא יהרוג את

ישראל אלא יטול ממונם ויעבידם בפרך .אמר לו
הקדוש ברוך הוא :חייך באותו דבר ממש אדון אותך.
וְגע
ָד ָך ַ
וְאולם ְש ַלח נָא י ְ
ואכן נאמר עליו (איוב א יא) " ָ
ְּב ָכל ֲא ֶׁשר לו".
יתרו שמע את כל הסיפורים ,וידע וראה והבין
איך הכל מכוון מידה כנגד מידה בצורה מדוייקת.
לכן התפעל ואמר שהתרגשותו נובעת מכך שאפילו
במה שהמצרים רק חשבו להרע לישראל ,דן אותם
ה' מידה כנגד מידה.
שבת שלום ומבורך!
לתגובותblu.israel@gmail.com :

פתגמי אורייתא  /הרב יוסף חיים אלבוים ,בעמ"ח
'אורייתא' ו'דעת חכמה'
קולות וברקים
וב ָר ִּקים
ַיְהי ֹּק ֹּלת ְ
יׁשי ִּב ְהיֹּת ַה ֹּב ֶּקר ו ִּ
ְהי ַבּיוֹּם ַה ְש ִּל ִּ
וַי ִּ
ֱרד ָכל ָה ָעם
וְקל ֹּׁש ָפר ָחזָק ְמ ֹּאד וַּיֶּח ַ
וְענָן ָכבד ַעל ָה ָהר ֹּ
ָ
ׁשר ַב ַםחֲנֶּה (יט ,טז)
ֲא ֶּ
יל"ע מה היה המטרה והענין בקולות ובברקים,
גם בענין הכבוד וקול השופר.
ונראה עפ"י פשט ,משמע ,שמאחר שבא מלך
העולם לדבר עמם ולשכון כבוד במחנה ישראל,
הדרך הוא שמריעים לפני המלך ושמחים בבואו .פוק
חזי במלכותא דארעא ,שבבוא המלך מריעים בכלי
שיר ,והמלך בא בפמליא גדולה מלווה בשרים ואנשי
חיל ,וכולם יוצאים לקראתו לקבל פניו.
עפי"ז יובן ,שעצם הקולות והברקים וכו' ,הם
כצורת מלך הבא למחנה .אולם כמו שהמלך מצד
עצמו בא בצבאו וחיילותיו ,ומאידך על העם לקבל
פניו ,כיו"ב היה כאן .שכל ד' יסודות הבריאה שהם
אש רוח מים עפר ,כולם יצאו לקבל פני המלך ה',
הברקים שהם הלפידים הם כח האש ,הקולות
נובעים מכח הרוח ,המים הם מה ששמים נטפו מים,
העפר נשתנה במה שהיה רעש – רעידת אדמה,
כדכתיב בשופטים ארץ רעשה ,וגם ההר עצמו ששם
איוה למושב לו ,חרד כל ההר.
והנה בבעלי התוס' (תוספות השלם אות ו) מביא
בשם רי"ד בזה"ל" :ויהי קלת וברקים .הקולות היו
קולות המלאכים שמקלסים להקב"ה בכל בקר ובקר,
ָריעו ָכל ְּבנֵי
ַחד כו ְכ ֵבי ב ֶׁקר ַוי ִּ
שנאמר (איוב לח,ז) ְּב ָרן י ַ
אֱל ִּהים ,והברקים הם מלאכים גם כן ,שנאמר
(תהלים קד,ד) ע ֶׁשה ַמ ְל ָא ָכיו רוחות ְמ ָש ְר ָתיו ֵאש
ומן ָה ֵאש יו ֵצא
ל ֵהט ,וכתיב (יחזקאל א,יג) וְנגַה ָל ֵאש ִּ
ָב ָרק .וענן כבד על ההר להפריש בין ישראל ובין
המלאכים ,דאם היו ישראל רואים אותם היו נרעדים
בראייתם ,כן כתיב (עפ"י יחזקאל א,ד-ה) ָענָן גָדול
ומתו ָכה ְדמות ַא ְר ַּבע ַחיות" .הרי
וְאש ִּמ ְת ַל ַץ ַחת ִּ -
ֵ
שהוא מבאר בחד גיסא שטעם הקולות וכו' הם כעין
ביאת מלך גדול ,אולם מאידך גיסא ,הוא נוקט שהיו
הקולות והברקים מצד הפמליא של המלך הגדול.
ָרח
אמר יְקוָק ִּמ ִּסינַי ָּבא ְוז ַ
וכתיב (דברים לג,ב) וַי ַ
וְא ָתה ֵמ ִּר ְבבת ק ֶׁדש
ארן ָ
יע ֵמ ַהר ָף ָ
ִּמ ֵע ִּעיר ָלמו הו ִּפ ַ
ימינו ֵאש ָדת ָלמו :ובתרגום יונתן על מרבבות
ִּמ ִּ
קודש ,שבא ועמו רבבות מלאכים .ועפ"י קבלה
(תיקו"ז קכז ).סוד מרכבו ארגמ"ן ,שהם ד' כתות
המלאכים שהם כסא כבודו ,ורמוזים בראשי
התיבות ,רפאל גבריאל מיכאל נוריאל .נמצא שלפי
דבריהם ,הנה הקולות והברקים וכו' ,הם סוגי כתות
המלאכים שבאו בפמליא של מלך ,ומשום כך נוצרו
הקולות והברקים וכו'.
מבואר ששמעו עם ישראל קולות וברקים אלה,
בכדי שיידעו שבא הכבוד לשכון בתוכם .עתה נראה
לומר ,שהיה בזה נקודה נוספת ,שהיה בזה כעין
הזמנה שיבואו לקבל את התורה ,כי המלך הוא
המזמין את העם לבוא לפניו ,ובשמיעת ביאת מחנה

שכינה ,היה בזה הזמנה שיצאו לקראת האלקים .זהו
שאמר הכתוב 'ויחרד כל העם אשר במחנה' ,היינו
שנודע להם מענינים אלו שבא המלך למחנה ,ולכן
חרדו לקראתו ,והוציאם משה לקראת האלקים.
אולם עפ"י מדרשו ,נראה ענין אחר בכל זה ,אמרו
במכילתא (יתרו בחודש) "ויוצא משה את העם .אמר
ר' יוסי ,יהודה היה דורש( ,דברים ל"ג) ויאמר ה'
מסיני בא ,אל תקרא כן ,אלא לסיני בא ליתן תורה
לישראל ,או אינו אומר כן ,אלא ה' מסיני בא לקבל
את ישראל ,כחתן זה שהוא יוצא לקראת כלה".
היינו שהיו הקולות והברקים ,כעין חתן היוצא
לקראת כלה ,בשירים בתופים ובמחולות ,ולכן היו
קולות ולפידים ,והכלה בעת בא החתן לקראתה
יוצאת לקראתו להכנס לחופה.
נקודה זו שעם ישראל במתן תורה היו כחתן
וכלה ,נתבארה במקומות נוספים ,כגון אמרם (תענית
ֲתנָתו – "זה מתן
כו ):עה"פ (שה"ש ג,יא) ְּביום ח ֻ
תורה" .המהרש"א (כתובות ז ):מבאר ,דהא דאיתא
"אל תקרי מורשה אלא מאורסה" ,פירושו שעל ידי
א
התורה חלו קידושין בין ישראל לאביהם  .עוד
לשונות דומים במדרשים לגבי ענין זה.
לפי"ז יש מקום לומר ,שהענן החושך והערפל ,וכן
האש והעשן על ההר ,כולם כעין חופה ,היינו מקום
שמתייחדים החתן והכלה .החושך סביב והאור
בפנים בתוך הסוכה.
מעתה נוכל לומר ,שהפשט והדרש אחודים זה
בזה ,אכן עצם צורת הכבוד בבא המלך לשכון כבוד,
הרי היא כצורה זו שבא בפמליא שלו ,וכולם מריעים
ויוצאים לקראתו ,אולם אם היו ישראל חפצים
בתורה לקבלה מאהבה ,הנה היו הקולות אצלם
כקול חתן השש על כלה ,אולם מאחר שעדיין לא
היו בדרגה זו ,ממילא רעדה אחזתם שם ,ויחרד כל
העם אשר במחנה .אילו היו זוכים ומקבלים מאהבה,
היה ההר עליהם כחופה לייחד שם חתן וכלה.
אפשר שזהו המכוון בדברי העמק דבר (יט,טז) "ויהי
קולות וגו' .עוד לא ירד ה' אלא באו כדי ויחרד כל
העם אשר במחנה .להחריד לבבם .היינו כדי למרק
טבע גופם .ועי' ספר דברים ד' ל"ו" .ושם ביאר "מן
השמים וגו' וזהו מעלת הנבואה ושמעו בעצמם דבור
אנכי ולא יהיה .וביאר איך הגיעו לידי נבואה.
מתחלה השמיע את קולו ליסרך .דבאמת כמעט מן
הנמנע להשיג כח הנבואה בלי מירוק הגוף כדאיתא
ביומא ד"ו על משה רבינו שנתקדש בענן ז' ימים כדי
למרק טבע הגוף אכן משה השיג מעלה גדולה נצרך
למירוק רב .וכל ישראל לא נצרכו כ"כ אבל מכ"מ
בלי מירוק כלל לא היה אפשר לבא לשמץ נבואה
ע"כ השמיע את קולו ליסרך והיא מירוק והתפעלות
עזה" .עכ"ד .עפי"ז יבואר ,שבעומק הדברים היה
צריך להיות שיבינו בקולות שכמשוש חתן על כלה
ישיש עליך אלקיך ,אולם מאחר שלא היו ראויים,
ולא נתקרבו בפרישת ג' הימים כדבעי אל ה' ,ממילא
היו הקולות אצלם כקולות האדון המצוה על עבדו,
וממילא נתייראו מאד ,והיה זה כמלך הבא והפמליא
עמו ,שהקולות והברקים מטרתם לייראות ולהפחיד
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ועיי"ש בהמשך דבריו ,שהמשכן הוא מקום החופה ,כיו"ב
כתב הבניהו בתענית ל ,:לפי"ז יבואר ששכינה דברה עם משה
שם ,והיו שם שני כרובים מעורין וכו' ודוק .אולם יש מקום לומר
שגם החופה היה בהר סיני ,ולכן כפה עליהם הר כגיגית ,אלא
שמקום היחוד והזיווג במשכן ,וזהו ביום שמחת לבו ,והבן .אלא
שהבניהו מציין לדברי המדרש ריש תרומה ,שהמשיל למלך
שהשיא את בתו ,וביקש מהחתן והכלה שיעשו לו קיטון אחד
לדור עמהם ,כך נבנה המשכן כקיטון הזה ,שמבואר שעם ישראל
היו כחתן בת המלך ,ואילו למבואר במדרשים למעלה משמע
שישראל ככלה למלך ,וכן הלשון בחז"ל או לכלה שזינתה תחת
החופה לגבי חטא העגל ,ודוק.

עמ' 17

את עבדיו ולגרום להם לכבד את פני האדון.

תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
והאיש משה
ּיִּׁש ֲאלו
ַּיִּשק לוֹּ ַו ְ
ַּיִּׁש ַתחו ו ַ
וַּיצא ֹּמ ֶּׁשה ִּל ְקרַאת ֹּח ְתנוֹּ ו ְ
ֱלה (יח ,ז) וברש"י:
ָבאו ָה ֹּאה ָ
ִּאיׁש ְלרעהו ְל ָׁשלוֹּם ַוּי ֹּ
איני יודע מי השתחוה למי ,כשהוא אומר איש
לרעהו ,מי הקרוי איש ,זה משה ,שנאמרב והאיש
משה.
מספר פעמים רואים אנו בתורה שמשה רבינו
נקרא 'איש' ,ויש להבין ,מה אומר לנו עניין זה
שמשה רבינו מכונה בשם 'איש' האם יוצא לנו מזה
לימוד לדורות?
תפקיד הרב – ענווה והנהגה
ונראה לבאר ,ש'איש' הוא לשון תקיפות" ,איש
מלחמה" "אנשים ניצבים" ,מילה זו מסמלת חוזק
ועצמה ,ואי מורא ופחד .ומאידך 'משה' מרמז לענווה
ושפלות רוח" ,משה עניו מאוד".
אצל משה רבינו מוצאים אנו לשונות של ענווה
בצורה הקיצונית ביותר" .ג' מוכי שחין ,ונפשו של
משה נמוכה מכולם" אומר המדרש .התורה מעידה
עליו שהיה עניו מאוד מכל האדם ,והוא עצמו אמר
עליו ועל אחיו "ונחנו מה" .וכן להיפך ,משה היה
תקיף שבתקיפים ,הרג את המצרי ,ניצב לפני פרעה
ולא פחד ממנו מאומה ,והנהיג את העם שנים רבות.
התורה אומרת לנו כאן בפסוק "וישאלו איש
לרעהו לשלום" ומלמדת תפקידו של מנהיג ,שהוא
כשילוב בין תקיפות לענווה ,ועל אף ששונים הם ,אין
מתאימים מהם לתפקידו של מנהיג וטובים השניים.
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
הגדרת החילוניים בזמנינו
שאלה :לצערינו הרב ישנם מקומות בארץ ובחו"ל,
שאנשים שאינם שומרים את התורה והמצוות –
מחללי שבת בפרהסיא וכיו"ב ,וכן המגלחים זקנם
בתער ,שהוא אסור לפי התורה ,אוכלי נבילות
וטריפות – מגיעים לבית הכנסת ,לרגל שמחת בר-
מצוה או שבת חתן וכיו"ב .האם מותר לעלותם לספר
תורה ,וכן להיות שליח ציבור? כגון שהוא אבל על
אביו או אמו ,ויש מנהג בכמה קהילות שבשנת האבל
עולים להיות שליח ציבור .וכמו כן ,האם בניהם
מחוייבים בכבודם?
תשובה :ישנם שני סוגי מחללי שבת בפרהסיא.
רוב האנשים ניתן להגדירם כעין 'תינוקות שנשבו
לבין הגויים' ,וישנם כאלה שקשה מאד להגדירם
בגדר זה ,וחילוניים כאלו ,שנוסעים ברכב בשבת,
אוכלים נבילות וטריפות ,מגלחים זקנם בתער ,אין
להעלותם לספר תורה למנין שבעה עולים ,והם
אינם מצטרפים ,וכן אסור להעלותם להיות שליח
ציבור.
תינוקות שנשבו לבין הגויים
מפורסמת דעתו של הגאון החזון איש זצ"ל  -גדול
הדור לפני למעלה מששים שנה ( -יו"ד סוס"י א ,סי ב
אות טז וכח) לענין חילוני ששחט בהמה או עוף,
האם שחיטתו כשרה ומותר לאכול משחיטתו או
אסור ,שכידוע צריך שהשוחט יהיה ירא שמים,
ומומר לחלל שבת בפרהסיא דינו כעבוד כוכבים
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במדבר יב ,ג.

כמבואר בשולחן ערוך (יו"ד סי' ב ס"ה) ,וכתב החזון
איש שהרבה חילונים שבימינו חשובים כתינוקות
שנשבו בין הגוים ,מאחר שכך חינכו אותם ,לחיות
חיי הפקר בלי תורה ומצוות ,ומה יעשה הנער ולא
יחטא ,שכך מתנהגים כל חביריו ואינם שומרים את
התורה והמצוות ,והם בגדר כעין תינוקות שנשבו
לבין הגויים.
בפרט בזמנם ,בזמן הגמרא היתה ההנהגה על פי
ניסים ונפלאות ,היתה השגחה גלויה של הקב"ה ,היו
משתמשים בבת קול ,היו נשאלים באורים ותומים,
האם לצאת לצבא להילחם או לא ,והיתה הנהגה
ניסית ,הצדיקים היו מונהגים בהשגחה פרטית
הנראית לכל ,והמפירים את ההנהגה הזאת
ומחללים את השבת ,אזי ביעור רשעים אלו הוא
גדרו של עולם ,ועליהם נאמר 'מורידין ולא מעלין'
(עבודה זרה כו ע"ב) וכל החומרות של מחלל שבת
בפרהסיא ,אבל בזמנינו ,זמן העלם ,נכרתה האמונה
מדלת העם ,וההנהגה היא בהסתר פנים ,ואין
במעשה ההורדה גדר הפרצה ,אלא הוספת הפרצה,
שיהיה בעיניהם כמעשה השחתה ואלימות חס
ושלום ,ולכן עלינו להחזירם למוטב בעבותות אהבה,
עד כמה שידנו מגעת.
החזון איש נסתייע בדברי הרמב"ם (פ"ג מהלכות
ממרים ה"ג) שבניהם ותלמידיהם של הצדוקים
שהדיחו אותם אבותיהם ,ונולדו בין הצדוקים ,הרי
הם כתינוקות שנשבו בין הגויים ,שהרי זה כמו אנוס,
ואף על פי ששמע אח"כ שהוא יהודי ,וראה מנהג
יהודים דתיים ,חרדים לדבר ה' ,הרי הוא כאנוס,
מאחר שגידלוהו על פי טעותם ,ולפיכך ראוי
להחזירם בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו
לאיתן התורה .ועל כן כתב כי אנו מצווים להחיות
את אותם מחללי שבת ואין בהם דין 'מורידין ולא
מעלין' ,ועל כן אפילו מחלל שבת שנסע ברכב בשבת
ונפצע בתאונת דרכים ,מצוה לחלל עליו שבת
ולהציל אותו ,ואין בזה איסור ,כי בזמנינו הם אנוסים,
כך חינכו אותם ,והם גם רואים את ראשי השלטון,
שרייך סוררים (עפ"י ישעיה א כג) ,שגם הם מחללי
שבת ועוברי עבירות ,ומה יעשה הנער ולא יחטא,
ולכן כל זה בא להחשיב אותם כעין תינוקות שנשבו
לבין הגויים.
והביא עוד החזו"א דברי ספר אהבת חסד שכתב
בשם שו"ת מהר"י מולין ,שמצוה לאהוב את
הרשעים בזמנינו ,שכל הרשעים שבזמנינו דינם כמו
קודם תוכחה ,מצות "הוכח תוכיח את עמיתך" ,וכן
מתשובת מהר"ם מלובלין שנחשבים כאילו לא
הוכיחו אותם ,כי בזמנינו אין אנו יודעים להוכיח
(כמבואר בערכין ט"ז ע"ב) ודנים אותם כאנוסים,
ושכן כתב בהגהות מיימוניות (פ"ו מהלכות עדות).
גם מרן הבית יוסף ורבינו הרמ"א (יו"ד סימן קיט)
כתבו שבני התועים ,בניהם ונכדיהם ,מעשה
אבותיהם בידיהם ,והוו להו כתינוקות שנשבו לבין
הגויים.
איסור יין נסך
ויש בזה נפקא-מינה גם לגבי דין איסור יין נסך,
שנודע מה שכתב בספר הלכות גדולות ( הל' שחיטת
חולין ,דף קכ"ו) שמומר לחלל שבת בפרהסיא דינו
כמו גוי לכל דבר ,ואם מזג מהיין לתוך כוס ,כל מה
ששפך לתוך הכוס נחשב ליין נסך ואסור לשתותו,
אלא אם כן היה היין מבושל ,מפוסטר ,אבל בלאו
הכי אסור .וכן אם שחט בהמה או עוףאסור לאכול
משחיטתו ,וכן כתב באור זרוע (ח"א סי' שסז),
תשובת הרשב"א (סי' ד) ,הביאם הבית יוסף (שם),
וכ"כ בשו"ת התשב"ץ (ח"ג סי' שיב) ,שו"ת הריב"ש

(סי' ד) ,וכן פסק בשו"ע (יו"ד סי' ב ס"ה ,אהע"ז סי'
קכג ס"ב) שהמחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו"ם.
המאמינים במעשה בראשית
לפני כמאתיים שנה היה גאון אחד בגרמניה ,רבי
יעקב עטלינגר ,וראה שהרבה יהודים בגרמניה נעשו
מחללי שבת ,הם הושפעו מההשכלה הארורה ,הם
קראו באופן תמידי בספרים חיצוניים ,וזה השפיע
עליהם ונעשו חילוניים ,ובספרו שו"ת בנין ציון
(החדשות ,סי' כג) כתב שאם המחלל שבת
בפרהסיא מתפלל מדי פעם בשבת ומזכיר קדושת
שבת בתפילה או בקידוש ,מותר לשתות מהיין שמזג,
אפילו אין היין מבושל ,והסתמך על דברי רש"י (חולין
ה' ע"א) שביאר הטעם שמחלל שבת בפרהסיא דינו
כעכו"ם ,מפני שהוא ככופר במעשה בראשית ,שכן
כתוב "זכור את יום השבת לקדשו"" ,כי ששת ימים
עשה ה' את השמים ואת הארץ וגו' וביום השביעי
שבת וינפש" ,הכתוב הורה לנו שענין שמירת השבת
הוא שורש האמונה בהקב"ה ,לדעת שהעולם
מחודש על ידי אדון הכל .והקדמת המשנה ברורה
להלכות שבת הרחיב את הדברים בטוב טעם.
ומבאר הגאון רבי יעקב עטלינגר שכל זה שייך
כאשר אינו מתפלל כלל ופורק עול לגמרי ,אבל אם
מתפלל מדי פעם ומזכיר קדושת שבת בתפילה או
בקידוש ,מזכיר "זכר למעשה בראשית" וחותם
"מקדש השבת" ,דבר זה מוכיח שהוא מאמין
בקדושת השבת ,שהוא מאמין במי שאמר והיה
העולם ,אלא שיצרו תקפו ,ותאוות לבו נתת לו,
לפיכך אין דינו כעכו"ם לכל דבר .וכמה גדולי תורה
בדורות האחרונים הסכימו עמו לדינא שבכהאי גוונא
אין המחלל שבת עושה יין נסך בנגיעתו ,כך כתב
בשו"ת אחיעזר (ח"ג סי' כה) ,שו"ת בית יצחק
(שמעלקיס ,ח"ב יו"ד קו"א סי' כג ,אהע"ז ח"ב סי'
סה) ,שו"ת מהרש"ם (ח"א סי' קכא ,ועי' בדעת תורה
יו"ד סי' ב) ,שו"ת אגרות משה (או"ח ח"ג סי' כב,
ועיין ח"א סי' לג)[ ,ועיין בשו"ת יביע אומר ח"א יו"ד
סי' א ,ח"ב יו"ד סי' י)].
אולם אין הדבר מוסכם על הכל ,וישנם חולקים
בזה .הגאון הרב ואזנר זצ"ל בשו"ת שבט הלוי (ח"א
סי' כ ,ח"ב סי' נא ,נג וקעב ,ח"ז סי' יט ,ח"ט סי' קצח)
כתב שהרבה מהחילוניים של ימינו (אם כי לא כולם)
דינם ככופרים ואין להעלותם לספר תורה בשום
אופן ,כי הרי הם רואים את מעשי הדתיים ואינם
מתבוננים מה זה ,למה כך נוהגים הדתיים ,והם אינם
חוזרים בתשובה ,ולא ניתן להגדירם כ'תינוק
שנשבה' .ויתירה מכך כתב הגאון רבי משה
פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ב סי' נ
ונא) שחילוני העולה לספר תורה ומברך "אשר בחר
בנו" ,אין עונים אחריו אמן ,כי ברכתו דברים בעלמא,
כי אינו מאמין .וכתב כן על הרפורמים ,אלה שאינם
מאמינים כלל בשום דבר ,אבל חילוני של זמנינו אף
הוא כתב (או"ח ח"ג סי' יב ,כא ,כב) כי מסתמכים
אנו על דברי הפוסקים שכתבו כי דינם כתינוק
שנשבה.
לקרב ולא לרחק
ויש עוד נפק"מ ,מלבד לענין יין נסך .ותחילה יש
לדעת שאף לדעת האוסרים – חילוני של זמנינו
המקדש אשה ,הרי היא מקודשת ,ש"ישראל אף על
פי שחטא – ישראל הוא" (סנהדרין מ"ד ע"א),
והשאלה היא לגבי צירופו למנין בתפילה (ועיין
בשו"ת אגרות משה או"ח ח"א סי' כג ,ח"ב סי' יט),
לענין עדות בקידושין על ידי מחלל שבת ,האם פוסל
את הקידושין (עיין בשו"ת אגרות משה אהע"ז ח"א
סי' פב ענף יא) ,ופעמים שניתן לצרף סברא זו לענין
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ממזרות ,וכן נפק"מ לענין כיבוד אב ואם מחללי שבת
בפרהסיא .ויש בזה אריכות בלקוט יוסף (הל' קידוש,
מהדו' תשע"א ,סי' רעב עמ' תרמט ,הל' כיבוד אב
ואם פ"ז ס"ט) .ומסקנת הדברים שמחללי שבת
בפרהסיא שבימינו ,רובם ככולם ,יש לקרבם ולא
להרחיקם ,ואם הגיעו לבית הכנסת מותר לתת
להעלותם לתורה ,אבל אינם יכולים להצטרף להיות
בכלל מנין שבעה עולים ,אלא יעלו לתורה בנוסף
למנין שבעה עולים יראי שמים.
עליה לתורה וקדיש בבית הכנסת
ואם הוריו נפטרו אפשר לעודדו לכך שיבוא לבית
הכנסת לומר קדיש ,אבל אם רוצה להיות שליח
ציבור יש להסביר לו בנחת ,שכל עוד שהוא מחלל
שבת ,לפי ההלכה אינו יכול להיות שלחי ציבור ,לא
בשבת ולא בחול ,ואם מקבל על עצמו להפסיק
לחלל את השבת בפרהסיא מותר להעלותו להיות
שליח ציבור.
ואת כל זה יעשו בהסברה נאותה ,שלא להרחיק
יותר ,ואדרבה ,הנסיון הוכיח שכאשר מסבירים להם
בטוב טעם ,בנחת ,בלי כעס ,ומראים להם פנים –
מפלס השנאה לדת יורד ,והם מתקרבים ומבקשים
לדעת מה זה התורה ,מה זה המצוות ,מה הם
המנהגים של הדתיים ,וחוקרים את זה והרבה מאד
חוזרים בתשובה ,ולכן השיטה היא כיום לקרב ולא
לרחק.
כיבוד הורים מחללי שבת
וגם אם ההורים מחללים שבת ,מצוה על בניהם
לכבדם ,לקיים בהם מצוות כיבוד אב ואם ,לשמוע
בקולם בכל מה מבקשים לצרכם .אולם אם מבקשים
לעשות איסור ,אין לשמוע להם ,ויתייעץ עם רב
כיצד לעשות זאת ,להסביר להם בכבוד שבזה אינו
רשאי לשמוע בקולם ,שגם האב וגם הבן מחוייבים
בכבודו של הקב"ה ולשמוע בקולו ,אבל בסתם
בקשה חייב לכבדם .וכן כשרואה את אביו או אמו
נכנסים לחדר ,אפילו מרחק גדול של מאתיים
וחמישים מטר ,צריך לעמוד מלא קומתו ,ולא לשבת
עד שיגיע למקומו וישב .וזה קידוש ה'.
אמנם ישנם כאלו אפיקורסים ,חילוניים להכעיס,
בזה לא נאמר כן ,אבל חילוניים פשוטים שחינכו
אותם בבתי ספר חילוניים ורואים את ראשי הערים
ושרי הממשלה שהרבה מהם אינם שומרים את
התורה והמצוות ,ומה יעשה הנער ולא יחטא ,הדרך
כיום היא לקרבם ככל האפשר ,למושכם בעבותות
אהבה ולהחזירם בתשובה.
ויהי רצון שיתקיים בנו "ומלאה הארץ דעה את
ה'" (ישעיה יא ט) ,ונזכה שכולם יחזרו בתשובה ונזכה
לגאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו אמן
ואמן.
*
שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב
יצחק קורלנסקי .לתגובות8033050@gmail.com :

חינוך
חינוך בפרשה  /הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ',
מחנך ,מנהל ת"ת ,ומרצה חינוכי
הנני מוכן
'ראש גולת אריאל' רבינו ה'אמרי אמת' היה
מאתגר את צאצאיו הצעירים בשאלות ידע תורניות,
לעורר בקרבם אהבת תורה .פעם שאל "כמה זמן
ארך מעמד הר סיני?" והיה מאלפם בינה עפ"י
הנאמר בפרקי דר' אליעזר פרק נ"ט שמתן תורה
נמשך שלש שעות .הרי שבנ"י נדרשו להתכונן

שלשה ימים – לאירוע של שלש שעות .נצטווינו
לזכור יום זה לתמיד ,שנא' ַרק ִּה ָח ֶׁמר ְל ָךֶׁ ...ףן ִּת ְש ַכח
ֶׁיך וְהו ַד ְע ָתם
ְמי ַחי ָ
ֶׁיך ...כל י ֵ
ֲשר ָראו ֵעינ ָ
ֶׁאת ַה ְד ָב ִּרים א ֶׁ
ֲשר ָע ַמ ְד ָת ִּל ְפנֵי ה"א ְּבח ֵרב
ֶׁיך  -יום א ֶׁ
וְל ְבנֵי ָבנ ָ
ֶׁיך ִּ
ְל ָבנ ָ
וגו' .ההכנה הגדולה מסייעת לחקוק את הדבר
בזיכרון מימים ימימה.
ֵח ֵרת בלב ונפש
בכדי ששיעור הנמסר בכיתה י ָ
ִּץ ֵלט לימודית וישפיע נפשית ,על המחנך
התלמידים ,י ָ
להשקיע היטב בהכנת שיעורו .מחובות המלמד
והמורה לקבוע לו עיתים וזמנים להכנת החומר,
בדייקנות ובהירות ,דבר דבור על אופניו .עליו לדעת
מהי רמת התלמידים ,מהו עומק הבנתם ,אילו כלים
וְאּלו
דידקטיים רכשו כבר ,מהי מידת הקשבתם ֵ
הרגלי למידה סיגלו לעצמם' .סוחר' ממולח מתאים
את הסחורה המוצעת לפי מידות הקונה ,ובכך
מצליח!
על המלמד 'לטחון' בינו לבין עצמו ,או בחברותא,
את החומר הנלמד ,יפורר כל שורה וכל פיסקה הדק
היטב ,עד שיחשוף 'כל חמירא' .יערוך לו את המילים
והמושגים אותם יש להכיר כבסיס לסוגיא( .חבר
ותיק סיפר לי ,כי בילדותו בהה שיעור שלם במלמד
ולא הבין מאומה .המלמד חזר שוב ושוב על מילה
'מוזרה' שלא הובנה ,וממילא היה השיעור אטום
בפניו .הוא התאמץ להיזכר או לנחש מהו 'מיגו' ולא
הצליח ...המלמד לא חשב להסביר זאת!)
אל יחשוב המלמד 'זקן ורגיל אני' ,כבר לימדתי
פרק זה ומשנה זו שנים רבות ,ואיני צריך להכינו.
אולי מכיר המלמד 'את עצמו' ,אך כאמור ,עליו
להתאים את החומר לתלמידים ,לעיין כיצד להחיות
את השיעור .כשהחומר בהיר בפניו ישכיל לדעת
היכן לפתוח את השיעור והיכן לסיימו ,באיזה קטע
להתחיל את השבוע ,וכמה יש לחזור ולשנן כל
מרכיב בחומר .אין שיעור להכנת שיעור! 'אינו דומה
שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה פעמים ואחת!'.
חז"ל מלמדים ,שאף הקב"ה ,כביכול ,הכין את
דרשתו כמה וכמה פעמים לפני המסירה! הוא
יתב"ש ,אמר לעצמו כל דיבר ודיבר קודם מתן תורה!
המדרש (תנחומא יתרו) דורש את הפסוק ָאז ָר ָאה
אמר ָל ָא ָדם( ...איוב כח
ֲק ָרה – וַי ֶׁ
ֱכינָה וְגַם ח ָ
ַיְס ְף ָרה ה ִּ
ו ַ
כז-כח) "לימדך התורה ,שאם תהיה בן תורה ,לא
תהא רוחך גסה לומר דבר לפני הצבור ,עד שתפשוט
אותה בינך ובין עצמך ב' וג' פעמים! מעשה ברבי
עקיבא שקראו החזן לקרות בספר תורה בצבור ,ולא
רצה לעלות .אמרו לו תלמידיו ,רבינו ,לא כך
לימדתנו 'כי היא חייך ואורך ימיך'? ולמה נמנעת
מלעלות? אמר להן ,העבודה! (שבועה) ,לא נמנעתי
לקרות אלא על שלא סדרתי אותה פרשה שתים
ושלוש פעמים ,שאין אדם רשאי לומר דברי תורה
לפני הצבור ,עד שיפשוט אותו ב' וג' פעמים בינו לבין
עצמו!" רבי אחא דורש בפסוק הנ"ל ָאז ָ 1ר ָאה
ֲק ָרה שחובה להתכונן ארבע
ֱכינָה וְגַם 4ח ָ
ַיְס ְף ָרה 3ה ִּ
2ו ַ
פעמים ,וכך עשה הקב"ה! וכי הוא צריך הכנה? אלא
ללמדני בא!
"מורה מוכן הוא מורה רגוע!" הוא פנוי לצפות
בתלמידיו ,לעקוב אחר הקשבתם ולבחון את
קליטתם .כאשר החומר רפוי בידי המורה הוא
"מסביר לעצמו" בשעה שהוא מדבר ,הוא עסוק
בהאזנה 'איך הדברים נשמעים' .אינו פנוי לראות את
הנעשה בכיתה ,והוא מאבד משמעת! התלמידים
מרגישים זאת! אשרי המורה היר"ש ,שבא ותלמודו
בידו ,ראוי ומוכן להגשה לזולת! הפתיחה ,המשל,
הטבלה ,הסיכום ,דף השאלות ,כל פרט מוכן
ומחושב!
מלמד המכין את החומר השבועי כולו מראש,
ואף התחיל להתבונן ביחידות הבאות ,פנוי לשמוע

ולעודד שאלות תלמידיו (מלמד שאיננו מוכן חושש
משאלות ,אלו פוגעות בריכוז שלו ,וכן הוא ירא
שאולי זו שאלת התוס'? אולי אפי' שאלת הגמרא
בהמשך העמוד .)...לא נהיה חלילה בבחי' ָארור
אכת ה' ְר ִּמיָה .דע מהי מטרת השיעור,
ע ֶׁשה ְמ ֶׁל ֶׁ
מטרות לימודיות ואף מטרות חינוכיות ,הכר את
עצמך ואת כליך ,ואת התלמידים ואת כליהם,
ותתברך במעשי ידיך!
*
בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל
מונדרוביץ'
123ymm@gmail.com

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 בחינוך ילדיו
פרק שני
מנהגו של עולם הוא שההורים משתדלים לכוין
את ילדיהם לצעוד בדרך בה הם עצמם צועדים.
ואמנם ,כפי שהמעיין במדורנו קורא לנכון בכל מהלך
הפרקים ,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.
ואמנם הידיעה שההורים אינם בעלים על
צאצאיהם ,אינה אמורה לפוטרם מלחנך בכל כוחם
את ילדיהם ולהשקיע בהם את מירב הכוחות
והמאמצים .האב חייב בחינוך ילדיו (וכפי שנראה
בהמשך ,לדעת חלק מהפוסקים ,גם האם חייבת
בחינוך ילדיה) ,להנחותם בדרך התורה והמצוות,
ליטע בקרבם מידות טובות והרגלים נאותים,
להעלותם במסילה העולה בית א-ל ,כרצון אבינו
שבשמים .כפי שהתחלנו בפרק הקודם ,גם בפרקים
הבאים ננסה בס"ד להמשיך ולסדר את הדברים ,דבר
דיבור על אופנו.
כיצד מחנכים את הקטנים?
כתב הרמב"ם (הלכות תשובה י ,ה)" :כל העוסק
בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו
פורענות הרי זה עוסק שלא לשמה ,וכל העוסק בה
לא ליראה ולא לקבל שכר אלא מפני אהבת אדון כל
הארץ שצוה בה הרי זה עוסק בה לשמה ,ואמרו
חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא
לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה ,לפיכך
כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ
אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל
שכר ,עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה
מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה
בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה",
עכ"ל.
וכך כותב השל"ה הקדוש( :שער האותיות אות
דל"ת  -דרך ארץ)" :עיקר ויסוד גדול ,גידול בנים.
התורה אמרה (דברים יא ,יט) 'ולמדתם אתם את
בניכם' ,כי זהו תכלית של פריה ורביה להיות לו בנים
ובני בנים עד עולם ,עוסקים בתורה ובמצוות .וידוע,
כי 'אדם עיר פרא יולד' (עפ"י איוב יא ,יב) ,ו'יצר לב
האדם רע מנעריו' (בראשית ח ,כא) ,על כן צריך
להרגילו ולחנכו במדות טובות וישרות מעת שיוכל
לדבר ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל (סוכה מב א) תינוק
היודע לדבר אביו מלמדו 'שמע ישראל' כו' (דברים ו,
ד)' ,תורה צוה לנו משה' כו' (שם לג ,ד) ,וענינים
כאלה.
ואמר הפסוק (משלי כב ,ו) 'חנוך לנער על פי דרכו
גם כי יזקין לא יסור ממנה' ,האב והאם לא ימנעו
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המוסר תיכף מימי נערותו ,ולהוסיף תמיד דבר יום
ביומו כפי אשר יוכל שאת לפי הבנתו ,ולא ימנע
ממנו שבט מוסר ,כמו שכתוב (שם יג ,כד) 'חושך
שבטו שונא בנו ,ואהבו שחרו מוסר' .וכל המדות
הרעות שראוי לאדם השלם להתרחק מהם ,כגון
השבועות ,והקללות ,והכעס ,והאכזריות ,והגאות,
והעזות ,והקנאה ,והשנאה ,והתאוה ,והרכילות,
וליצנות ,ולשון הרע ,ודברי המותר ,וכיוצא בהם אלף
אלפים ,וכן המדות הטובות שראוי להאדם השלם
להתדבק בהם ,דהיינו ההיפך ממדות הנזכרות לעיל,
והמורא ,והבושה ,והשתיקה ,ואלף אלפים כיוצא
בהם ,ועל כולם ידיעת השם יתברך כפי כחו ,ולהיות
תמיד דברי קדושה יוצא מפיו ,והרבה כאלו בכל
שאר המדות ,צריך למסור גופו שיעשה אותו קנין
בנפשו ,ויוכיחו תמיד בכל יום ויום ,הוכח יוכיח
אפילו מאה פעמים ,דבר יום ביומו ,לא ינוח ולא
ישקוט עד שיהיו נקנים בנפשו" ,עכ"ל.
כתב רבי יהודה החסיד בספר חסידים (סימן י):
"כל דבר חסידות לנהוג בו בכל יום דברים שיצרו
קשה עליו כגון רכילות ויצר הרע דברים בטלים שלא
לדבר שקר ושלא לראות בנשים ולדבר דברים
חדושים מדברי העולם ללכת לטייל שעל הכל יש
יצר .וכן לא ישבע כלל .ושלא להזכיר שם שמים
לבטלה וכל כיוצא בזה שנוהג תמיד ויצרו מתגבר
עליו ואין יכול לעמוד בפניהם אא"כ מילדותו החזיק
בהם .לכך יחנך בניו באלה בקטנותם גם כשיזקין לא
יעזבם ולא יניחם שנאמר (משלי כ"ב ו') גם כי יזקין
לא יסיר ממנה הרי טלית ותפלין שהרבה מן הטובים
היו רוצים להתעטף בציצית ולהניח תפלין ומונעים
מפני הבושת וכל דבר שיתנהג האדם בקטנותו
כשיהי' גדול ויחפוץ לעזוב קשה תהי' עליו כמיתה.
אבל כשיחזיק האדם בתורה ובמצות ובמעשים
טובים קשה לו לפרוש מהם מפני הבושת שיאמרו
הבריות כל מה שעשה עד הנה כדי לגנוב דעת
הבריות כדלעיל .חסיד נקרא על שם חסדים .ועוד
חסיד נקרא על שם והחסידה (דברים י"ד י"ח)
שתרגום אונקלוס וחוריתא .וכתיב (ישעי' כ"ט כ"ב)
לא עתה פניו יחורו לשון בושת והלבנת פנים .מה
שמביישין אותו ומלבינין פניו והוא כחרש לא ישמע
וכאלם לא יפתח פיו ולא בייש פני אדם נקרא חסיד.
ולעתיד לבא פניו מבהיקין ויזכה לשבת בשבע כתות
המקבלות פני השכינה ונהנות מזיו השכינה שנאמר
(ישעי' ס' א) קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך
זרח [וגומר] ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה .והלכו
גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך אלו שבע כתות
נהנות מזיו השכינה" ,עכ"ל.
חינוך הבנים לדרכי יושר
רבינו מנוח (שביתת עשור פ"ב ה"י) כתב שיש שני
עניני חינוך ,בהם חייב האדם לחנך את בנו .האחד
הוא חובה המוטלת על כל אדם ללמד ולהרגיל בניו
ללכת בדרכי יושר וכדי להכניסו תחת כנפי השכינה,
ואף שאינו מקיים המצוה בשלמותה ,כמו שכתוב
"חנוך לנער על פי דרכו" ,והשני הוא חיוב מדרבנן
שיעשה המצוה כתיקונה וכמשפטה בשלמות.
החדרת אמונה והשקפה נכונה
בפרשה ראשונה של קריאת שמע (דברים ,ו ,ז)
נאמר" :ושננתם לבניך ודברת בם" ,מפסוק זה נלמדת
החובה לחנך את בנינו בחינוך המתאים לבני ישראל,
הכולל את לימוד התורה ומסירת הכלים הנדרשים
ללימוד עצמי בהמשך חייו של הבן ,החדרת יראת ה'
בלבבו ,ידיעת קבלת השכר על המעשים הטובים
וקבלת העונש על עשיית מעשים הנוגדים את רצון
ה' ורצון התורה .מובא במכילתא (מכילתא ,פרשת
בא ,מסכתא דפסחא ,ד"ה והגדת) שהפסוק "והגדת
לבנך" (שמות יג ,ח) ,הנאמר לגבי חובת האב להנחיל

את סיפור יציאת מצרים לבניו ,מקביל לפסוק
"ושננתם לבניך" ,כדי ללמדנו שכשם שחובה מוטלת
על האב להחדיר בבנו את סיפור יציאת מצרים ,כדי
שהבן עצמו יוכל להעביר את הסיפור ולקחיו לבניו
שלו ,כך חייב האב לחנך את בנו לתורה ,מידות
טובות ,יראת שמים ודרך ארץ ,כדי שהבן בעצמו
יוכל לחנך את בניו שלו לאותם הדברים עצמם
שאביו חינכו אליהם.
ה"חפץ חיים" כותב בספרו חומת הדת ,כי "מחויב
כל אחד מישראל ללמד את בנו חמשה חומשי תורה
על פי הפשט הישר והכשר ,עם פירוש רש"י ושאר
המפרשים הראשונים ,באופן שיסכים ויתאים עם
קבלת חז"ל ,ולא רק פסוקים ופרשות אחדות ,זאת
בנוסף לחינוכו למידות טובות ולאהבת וליראת
הקב"ה".
החפץ חיים מוסיף וכותב שמכיון שהמחנך
במוסדות החינוך החליף את האב בהנחלת התורה
ולימודה לבנים ,לכן קבעו הפוסקים ששומה על
המחנך ללמד את התלמידים את חמשת חומשי
התורה ,לצד הדרכתם למצוות האמונה ,מעמד הר
סיני ולימוד המצוות והחובות שבין אדם למקום ובין
אדם לחבירו ,עכ"ד.
היהודים וגדוליהם בכל הדורות השקיעו רבות
בהנחלת החינוך התורתי – יהודי בכל שדרות
הציבור ,לאור דרשתם של חז"ל על הפסוק הנאמר
פעמיים ביום ב"קריאת שמע"" :ושננתם לבניך"
(דברים ו ,ז) ,עליה דרשו חכמים" :ושננתם לבניך"-
אלו תלמידיך ,וכן אתה מוצא בכל מקום
שהתלמידים קרויים בנים ,שנאמר "ויצאו בני
הנביאים אשר בבית אל אל אלישע" (מלכים ב ב ,ג),
וכי בני נביאים היו והלא תלמידים היו? אלא מכאן
לתלמידים שקרויים בנים".
עוד אמרו חז"ל (ספרי ואתחנן פרשה יט)" :כשם
שהתלמידים קרויים בנים ,כך הרב קרוי אב ,שנאמר
"ואלישע ראה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל
ופרשיו ולא ראהו עוד" (מלכים ב יב ,ב) ,ואומר
"ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו וירד אליו מלך
ישראל ויבך ויפל על פניו ויאמר אבי אבי רכב ישראל
ופרשיו" (שם יג ,יד) .הרי שהמחנך נחשב לבא כוחו
של האב והאדם שמלמד במקומו את ילדיו
הביולוגיים ,והתלמידים נחשבים לבניו הרוחניים.
לאור חובת ההורים לחנך את ילדיהם לתורה,
לאמונה ולמצוות ,לכן חייבים המחנכים ,הנחשבים
לשלוחי ההורים ,ללמד את התלמידים את כל
התורה שבכתב ושבעל פה ,לפי כוחות התלמידים
וכשרונותיהם .בד בבד צריך המחנך להציב לעצמו
מטרה להחדיר את האמונה בלבבות תלמידיו.
כאשר ההורה או המחנך מלמד ,למשל ,את
תלמידיו את פרשת בראשית ,מוטל עליו להשריש
בלב התלמידים שישנו בורא ,שברא את כל
העולמות ומחדש בכל יום מעשה בראשית ,כפי
שאנו מאמינים .כשלומדים את פרשיות האבות ,עליו
לבאר להם כיצד הקב"ה משגיח על כל מעשי בני
האדם ומשלם שכר לצדיק כצדקתו ומעניש את
הרשע כרשעתו .כאשר המחנך לומד עם תלמידיו
את הפסוק "אשר הוצאתיך מאור כשדים" ,עליו
לספר להם את המעשה שרדף נמרוד הרשע את
אברהם אבינו בעבור אמונתו והקב"ה הצילו.
כשמלמדים את הילדים על סיפור מלחמתו של
אברהם אבינו עם ארבעת המלכים וניצחונו למעלה
מדרך הטבע או למעשה יצחק ,שהצליח לזרוע מאה
שערים ,צריכים המחנכים לבאר כיצד הצדיקים

א

זוכים להצלחות ניסיות מופלאות ,וכן הלאה .
על המחנך להפיץ בקרב תלמידיו רעיונות טובים
על פי סדרי פרשיות התורה ועליו לשים את
רעיונותיו להשריש בלב התלמידים אמונת השגחה
ב
מהשי"ת על מעשי הצדיק ותשלום שכרם .
*
הכנה לחיים
על הפסוק "וירק את חניכיו" (בראשית יד ,יד)
מבאר רש"י (שם) כי "הוא לשון התחלת כניסת
האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה ,וכן
ה
ד
ג
'חנוך לנער' ' ,חנכת המזבח' ' ,חנכת הבית" .
מדברי רש"י עולה כי פירוש המילה "חינוך" היא
שעל המחנך להכין ולהכשיר את הילד לקראת
עתידו .משום כך קוראת התורה לתלמידיו של
אברהם אבינו בשם "חניכיו" ,שהיו אלה בני ביתו,
אותם חינך על ידי מעשיו ,דוגמתו האישית
להתנהגות בחיים .אברהם החדיר בהם כיצד עליהם
להתנהג בתוככי עולם מלא וגדוש בכופרים והוא
קירבם לדעת את ה' ולנהוג כרצון הבורא יתברך.
תלמידיו של אברהם פעלו לפי צו החינוך שלו ולכן
נקראו בשם "חניכיו".
נאמר בספר משלי (כב ,ו)" :חנוך לנער על פי דרכו
גם כי יזקין לא יסור ממנה" .מבאר רש"י" :לפי מה
שתלמד לנער ותחנכהו בדברים אם לטוב אם לרע,
גם כי יזקין לא יסור ממנה" .וביאר רבנו בחיי (הקדמה
לפרשת שמות ,פ"א) שישנם הסוברים שצריך לחנך
את ילדיו בחינוך הגון וטוב ,רק כאשר יתבגר ויעמוד
על דעתו .אך לא היא ,כאשר הבן צעיר לימים ,ניתן
עדיין לעצבו ,לחנכו לדרך טובה ,לקבוע בנפשו מידות
והליכות טובות ולשנות את מידותיו הרעות .אך ככל
שהשנים עוברות והנער מתבגר ,כך יקשה יותר ויותר
לשרש ממנו את מידותיו הרעות ולהחדיר בלבבו
מידות טובות ,עכ"ד

חידות
חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב
בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל
משוררים על הגש"פ
שאלות בפרשת יתרו
היכן הוזכרה הנהגת ד' עם כלל ישראל קודם
קריעת ים סוף?
היכן הוזכר לשון חביבות? לשון גדולה? והיכן
מצאנו "תבשיל"?
היכן מצינו לימוד דרך ארץ?
איזה כינוי לחלק מעם ישראל מצאנו בפרשתינו
בשלשה משמעויות שונות?
איזה דבר משותף לשבת ,ציצית ,ואשת אח?

חדוותא דאפטרתא הפטרת יתרו (ישעיה ו)

איזו טענה נאמרה הן על משה רבינו והן על
ישעיה הנביא בתחילת נבואתם?
איזה דבר משותף לפרעה ולעוזיה מלך יהודה?
*
תגובות ופתרונות (לכל השאלות או חלקן) נא
לשלוח לכתובת7628366@okmail.co.il .
*

תשובות ל'חדוותא' בשלח

מי מהמוזכרים בפרשתינו הולידו הוא אביו ובנו

________________________________
________________________________
_____________________________
א

הגאון רבי דב בער הלוי זצ"ל בספרו דרכי החינוך.

ב

שם.

ג

משלי כב ,ו.

ד

במדבר ז ,יא.

ה

תהילים ל ,א.
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בני ז' שנים?
ֲשר ָא ַמר לו מ ֶׁשה
ש ַע ַכא ֶׁ
ַעש יְהו ֻ
חור ,שנא' (יז ,י) ַוי ַ
ֲמ ֵלק ומ ֶׁשה ַא ֲהרן וְחור ָעלו ראש ַה ִּג ְב ָעה:
ָחם ַּבע ָ
ְל ִּהּל ֵ
ו
ופירש"י חור .בנה של מרים היה ,וכלב בעלה :
ועליו אמרו חז"ל שהוליד לח' שנים ,דאיתא בגמ'
(סנהדרין סט ):אלא מנלן מהכא (שמות לח ,כב)
ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וכתיב (דברי
הימים-א ב ,יט) ותמת עזובה (אשת כלב) ויקח לו
כלב את אפרת ותלד לו את חור ,וכי עבד בצלאל
משכן בר כמה הוי בר תליסר דכתיב (שמות לו ,ד)
איש איש ממלאכתו אשר המה עושים ותניא שנה
ראשונה עשה משה משכן שניה הקים משכן ושלח
מרגלים וכתיב (יהושע יד ,ז) בן ארבעים שנה אנכי
בשלח משה עבד ה' וגו' ועתה הנה אנכי היום בן
חמש ושמנים שנה כמה הויא להו ארבעין דל
ארביסר דהוה בצלאל פשא להו עשרים ושית דל
תרתי שני דתלתא עיבורי אשתכח דכל חד וחד
ז
בתמני אוליד :
והיינו שבשעת הקמת המשכן היה בן נכדו של
כלב בן י"ג שנים ושנה שלאחריה בשעת שילוח
מרגלים היה כלב בן מ' ,נמצא שנשארו רק כ"ו שנים
ח
לג' דורות .
אלו ביאורים ללשון "איש" מצאנו ברש"י?
(טו ,ג) ד' ִּאיש ִּמ ְל ָח ָמה ד' ְשמו :ופירש"י איש
מלחמה .בעל מלחמה ,כמו איש נעמי (רות א ,ג) ,וכל
ט
איש ואישך מתורגמין בעל  ,וכן וחזקת והיית לאיש
י
(מלכים-א ב ,ב) ,לגבור :
מאיזה פסוק בפרשה נדרשה הלכה מהלכות
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ו

וכן מבואר לעיל (כד ,יד) ברש"י" ,חור בנה של מרים היה,
ואביו כלב בן יפונה ,שנאמר ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את
חור (דברי הימים ,א ב ,יט) ,אפרת זו מרים ,כדאיתא בסוטה
(יא:"):
ופירשו חז"ל (שמות רבה פרשה א) ויקח לו כלב את אפרת ,זו
מרים ,למה נקרא שמה אפרת ,שפרו ורבו ישראל על ידיה.
ז
ומצאנו עוד כזאת בחצרון וחמול בני פרץ ,שיוסף היה
במצרים כ"ב שנים ,ובאותן השנים ירד יהודה מעל אחיו ונשא
את בת שוע וילדה לו ג' בנים ,וניתנה תמר לער ואונן וגדל שלה
ולא ניתנה לו ,ואז היה המעשה דתמר ויהודה והולידה פרץ
וזרח ,וחצרון וחמול בני פרץ היו מיורדי מצרים ,נמצא שיש כאן
לכה"פ ה' עיבורים (אם חצרון וחמול היו תאומים) שהם שתים
וחצי שנים ,וגדילת שלה שלא נתפרש לנו כמה הייתה ,ונשארו
פחות מי"ח שנים לחיי ער ופרץ ,נמצא שילדו כבר תשעה.
ועוד נא' כן בגמ' (סנהדרין שם) על בת שבע שהייתה נכדת
אחיתופל שנא' עליו שמת בן ל"ג שנים ז' שנים אחר לידת שלמה
ונשארו כ"ד שנים לג' דורות.
והנה מבואר בגמ' (סוטה יא ):שדוד המלך ממרים קאתי,
ונמצא שכל אלו יש להם שייכות למלכות בית דוד ,והלא דבר
הוא.
ח

נמצא א"כ שבשעה שהיה כלב בן שמונה הוליד ממרים
שהייתה אז כבת נ' ,כי הלא הי יתה גדולה מאהרן שהיה בשנת
יצי"מ בן פ"ג ,ובשעת שילוח מרגלים בן פ"ה ,נמצא שבהיות כלב
בן מ' הייתה לכה"פ בת פ"ו ,וא"כ כשהוליד ל"ב שנים קודם לכן
הייתה לכה"פ בת נ"ד.
ט
והיינו כתרגומו " ָמרי ִּנ ְצ ָחן ְק ָר ַביָא" והיינו מלשון בעלות
ואדנות ,וכן מבואר ברש"י עה"פ (שמואל -ב ,יב ד) ַויָבא ה ֶּל ְך
עשות ָל ֹּאר ַח ַה ָּבא לו
ומ ְּב ָקרו ַל ֲ
ַחמל ָל ַק ַחת ִּמפאנו ִּ
ְל ִּאיש ֶׁה ָע ִּשיר ַוי ְ
ש ָה ָל ִּאיׁש ַה ָּבא ֵא ָליו :ופירש"י
ַע ֶׁ
שת ָה ִּאיש ָה ָראש ַוי ֲ
ַי ַץח ֶׁאת ִּכ ְב ַ
ו ִּ
ויבא הלך .דימה את יצר הרע תחלה להלך ,שעובר לדרכו ,ואחר
כך לאורח ,שנעשה אכסנאי ,ואחר כך לאיש ,שהוא בעל הבית:
ומקורו בזוה"ק ואתחנן (דף רס"ח ע"א) ,וסיים שם בזה"ל "כיון
דחמי דלית מאן דמחי בידיה ,מה כתיב( ,שם) ויעש לאיש הבא
אליו ,אתעביד מארי דביתא ,כמה דאת אמר (בראשית מב)
דוני ָה ָא ֶּרץ( .רות א) ִּאיש נָע ִּמי .כך הוא יצר הרע,
א ֹּ
ָה ִּאיׁש ֲ
אתעביד לקבליה דבר נש ,איש ,בעל הבית ,הא אתקשר בר נש
בפולחניה ,והוא עביד ביה רעותיה".
נמצא ש"איש" הוא הוראה של "בעלות" ו"אדנות".
י
ולכאורה קשה שבפסוקים הראשונים שהביא רש"י נאמר
איש בסמיכות לנעמי או למלחמה ,והכוונה "בעל מלחמה"
מלשון בעלות על המלחמה ,אבל בפסוק "וחזקת והיית לאיש"
"ות ֵהא ִּל ְג ַב ר
ְ
נאמר איש ללא סמיכות( .ובתרגום יונתן שם נא'
ָד ֵחיל ֶׁח ְט ִּאין")
וייתכן שכוונת רש"י הוא ש"איש" הוא מלשון גבר וגבורה,
וכפי שמצאנו שבתהילים נא' (יח ,כו) ִּעם ָח ִּסיד ִּת ְת ַח ָסד ִּע ם ְג ַבר
ָת ִּמים ִּת ַת ָּמם :ובשמואל -ב שהוא אותו המזמור נא' (כב ,כו) ִּעם
בור ָת ִּמ ים ִּת ַת ָּמ ם :וכן פי שם במצודת ציון
ָח ִּסיד ִּת ְת ַח ָס ד ִּע ם ִּג ֹּ
וז"ל" ,גבור .ענינו כמו גבר ,וכן נאמר בתהלים (יח ,כו) ,והו א
תרגום של איש":

הדלקת הנר?
וְעּמוד
ָמיש ַעּמוד ֶׁה ָענָן יו ָמם ַ
שנא' (יג ,כב) לא י ִּ
ְלה ִּל ְפנֵי ָה ָעם :ופירש"י לא ימיש .הקב"ה את
ָה ֵאש ָלי ָ
עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה ,מגיד שעמוד
הענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים
לעמוד הענן ,שעד שלא ישקע זה עולה זה:
ואמרו חז"ל (שבת כג ):דביתהו דרב יוסף הות
מאחרה ומדלקת לה אמר לה רב יוסף תניא (שמות
יג ,כב) לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה
מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד האש ועמוד האש
משלים לעמוד הענן סברה לאקדומה אמר לה ההוא
סבא תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר:
ופירש"י (שם) מאחרה ומדלקת .נר של שבת
סמוך לחשכה :לא ימיש .קרא יתירא הוא להך דרשה
דהא כתיב וה' הולך לפניהם יומם :עמוד הענן .של
יום משלים אורו לעמוד האש שהיה עמוד האש בא
קודם שישקע עמוד הענן אלמא אורח ארעא בהכי:
והיינו שמפסוק זה למד רב יוסף את אשתו
להקדים ולהדליק הנרות.
היכן ברש"י בפרשתינו מצאנו "לימוד דרך ארץ"?
אמר מ ֶׁשה ְּב ֵתת ד' ָל ֶׁכם ָּב ֶׁע ֶׁרב ָּב ָשר
(טז ,ח) וַי ֶׁ
וְל ֶׁחם ַּבּב ֶׁקר ִּל ְשּב ַע וכו' ופירש"י בשר לאכול.
ֶׁלאֱכל ֶׁ
ולא לשובע ,למדה תורה דרך ארץ שאין אוכלין בשר
לשובע.
ָשים
ש ַע ְּב ַחר ָלנו ֲאנ ִּ
אמר מ ֶׁשה ֶׁאל יְהו ֻ
(יז ,ט) וַי ֶׁ
ִּפב ַעל ראש ַה ִּג ְב ָעה
ֲמ ֵלק ָמ ָחר ָאנ ִּכי נ ָ
וְצא ִּה ָּל ֵחם ַּבע ָ
ֵ
ָדי :ופירש"י בחר לנו .לי ולך ,השוהו
ֱל ִּקים ְּבי ִּ
ומ ֵטה ָהא
ַ
לו ,מכאן אמרו ,יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך,
וכבוד חברך כמורא רבך מנין ,שנאמר ויאמר אהרן
אל משה בי אדני (במדבר יב ,יא) ,והלא אהרן גדול
מאחיו היה ,ועושה את חברו כרבו .ומורא רבך
כמורא שמים מנין ,שנאמר אדני משה כלאם (שם
יא ,כח) ,כלם מן העולם ,חייבין הם כלייה ,המורדים
בך כאילו מרדו בהקב"ה:
היכן מצאנו לשון "חפיסה"?
וְהֵנה ַעל ְףנֵי ַה ִּּמ ְד ָּבר ַדק
ַת ַעל ִּש ְכ ַבת ַה ָטל ִּ
(טז ,יד) ו ַ
ֻס ָסס דַק ַכ ְכפר ַעל ָה ָא ֶׁרץ :ופירש"י מחוספס.
ְמח ְ
מגולה ,ואין דומה לו במקרא ,ויש לפרש מחוספס,
א
לשון חפיסה ודלוסקמא שבלשון משנה ,כשנתגלה
משכבת הטל ,ראו שהיה דבר דק מחוספס בתוכו בין
שתי שכבות הטל.
ולשון "חכמה"?
ֶּע ְרמו ַמיִּם נ ְִּפבו ְכמו נֵד נז ְִּלים
יך נ ֶּ
רוח ַא ֶׁף ָ
וב ַ
(טו ,ח) ְ
ָק ְפאו ְתהמת ְּב ֶׁלב יָם :ופירש"י נערמו מים .אונקלוס
ב
תרגם לשון ערמימות .
ולשון "חיבה"?
ֲך
ָפ ַחד ִּּבגְדל זְרוע ָ
ימ ָתה ו ַ
יהם ֵא ָ
ֲל ֶׁ
(טו ,טז) ִּתףל ע ֵ
ִּית:
יִּדמו ָכ ָא ֶׁבן ַעד יַעֲבר ַע ְּמ ָך ד' ַעד יַעֲבר ַעם זו ָקנ ָ
ְ
ופירש"י קנית .חבבת משאר אומות ,כחפץ הקנוי
ג
בדמים יקרים שחביב על האדם :

חדוותא דאפטרתא הפטרת בשלח
(שופטים ה)
מאיזה מעשה בהפטרה נלמדת הלכה מהלכות
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א

ובחז"ל (גיטין כח ).מאי חפיסה אמר רבה בר בר חנה חמת
קטנה.
ב

ונראה לבארו בדומה להאמור בברד שהנס נעשה ע"י שהאש
והמים עשו רצון קונם ועשו שלום ביניהם ,כן כאן נעשה הנס ע"י
שהמים התנהגו כאן בחכמה ולא נזלו אלא נצבו כמו נד.
ג

וכמאמר חז"ל (פסחים פז" ):אמר לו הקב"ה להושע לא היה
לך ללמוד ממשה רבך שכיון שדברתי עמו פירש מן האשה אף
אתה בדול עצמך ממנה אמר לו רבש"ע יש לי בנים ממנה ואין
אני יכול להוציאה ולא לגרשה ,א"ל הקב"ה וכו' ישראל שהן בני
בני בחוני בני אברהם יצחק ויעקב אחד מארבעה קנינין שקניתי
בעולמי וכו' ,ישראל קנין אחד דכתיב (שמות טו ,טז) עם זו קנית
ואתה אמרת העבירם באומה אחרת" ופירש"י "קנינין חשובין
בעיניו לקרותם קנין לו ,כאדם שטורח לקנות דבר החביב לו"

ר"ה?
ַתיַבב ֵאם
ִּש ְק ָפה ו ְ
(שופטים ה ,כח) ְּב ַעד ַה ַחּלון נ ְ
דוע
דוע ּב ֵשש ִּר ְכּבו ָלבוא ַמ ַ
יס ָרא ְּב ַעד ָה ֶׁא ְשנָב ַמ ַ
ִּס ְ
ֲמי ַמ ְר ְכבו ָתיו :רש"י ותיבב .לשון דבור ,כמו
ֶׁאחֱרו ַףע ֵ
(ישעיהו יז ,יט) ניב שפתים .ורבותינו פירשוהו (ראש
השנה לג ):לשון גניחה ,כתרועה ,דמתרגמינן 'יבבא'
(ויקרא כג ,כד).
וכן מבואר שם (ר"ה לג ):שיעור תרועה כג' יבבות,
והתניא שיעור תרועה כשלשה שברים אמר אביי
בהא ודאי פליגי דכתיב (במדבר כט ,א) יום תרועה
יהיה לכם ומתרגמינן יום יבבא יהא לכון וכתיב
באימיה דסיסרא (שופטים ה ,כח) בעד החלון נשקפה
ותיבב אם סיסרא מר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי
יליל.
באיזו לשון נקראת בהפטרת חזרתם של ישראל
בתשובה?
יִּש ָר ֵאל ְב ִּה ְתנַדב ָעם
(שופטים ה ,ב) ִּּב ְפר ַע ְף ָרעות ְּב ְ
ָּברֲכו ד' :ופירש"י בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם.
כשבאו פרצות על ישראל שפרצו בהם אויביהם על
עזבם את ה' ,והתנדב העם לשוב בתשובה ,מעתה
ברכו את ה' על התשועות שעשה:

סיפור
מאורי אור  /הרב זאב קופלמן
האמת האלוקית והשפלות האנושית (על
רבי פנחס מקוריץ ובית מדרשו)
שרטוטי קווים לצביונו ואופיו של בית המדרש
השמימי של רבי פנחס מקוריץ וממשיכי דרכו
בקודש ,אשר הופיעה רוח הקודש בין קירותיו
ספוגי החתירה להשגת מידת האמת האלוקית,
ידיעת דעת עליון ,זאת יחד עם הכרה מעמיקה
ונוקבת בנבכי השפלות האנושית
*
אי שם במשעולי עולמו של הקב"ה רחב-
הידיים נע ונד לו איש צעיר קדוש ולוהט ,נכבד
ונשוא פנים וגבוה משכמו ומעלה מכל העם ,ועם
זאת ענוותן כהלל אינו מכיר טובה לעצמו ומכיר
את מגבלותיו ,הלה חוטר מגזע אראלים
ותרשישים קדושי שפיירא העונה לשם רבי פנחס
שפירא שם לעצמו כמטרת חיים ודרך עבודה
לפסוע בדרכי בעלי החקירה הקדמוניים מבין
רבותינו הראשונים אשר הארץ רעדה לשמעם,
כמו הרמב"ם' ,החובת הלבבות' ,ועוד.
נשמות קדושות ושוקקות אלו חולות חולי
האהבה ,אשר כל ימי חייהם לא ידעו שבעה
מלהגיע לפסגת הידיעה ,הכירו את בוראם בדרך
החקירה השכלית ,והשתמשו אפוא ב'שכל
האנושי' – 'בן זוגה' ברמה כזו או אחרת של
'הנשמה המכרת ויודעת את קונה' בראי השקפתם
– בכדי להגיע למדרגות הגבוהות ביותר שבתחום
השגתו ואופקו של ילוד אישה בדורות אלו של
ראשונים כמלאכים ,החל באהבת ה' פשוטה של
התבוננות בבריאה ונשיאת עיניים למרום לחזות
בשגב גדלותו של מי שברא כל אלה ,וכלה בכלות
הנפש ופיתוח שאיפונת דקיקה אשר נוצקה בזהב
מטבעות לשונו הענוגה והמתלהטת של רבנו משה
בן מימון 'למות מחשקת הנאת ההשגה'...
אותה נשמה קדושה של הצעיר בעל המדרגות
הריהי כוספת והומה להכיר את בוראה ,ובעיקר
מבקשת ומחפשת היא בחירוף נפש אחר אותה
נקודה היולית דקיקה ש'אמת' שמה ,אשר דלות
המילים שבקולמוס אנוש להגדיר את מהותה
ולבאר את רום ערכה ,זאת יודע הוא שלשקר אין
רגליים ולכן יש ביכולתו לפשוט צורה וללבוש
צורה אך האמת אחת היא ועמוקה מיני עמוק,
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חותמו של הקב"ה 'קל אמת' בבריאה ו'טביעת
אצבעותיו' של הבורא והיוצר.
בתקופת תהליך סערת הביקוש שוקד הוא על
דלתי התורה יומם וליל ,ובשעת תפילה נשפך
ליבו כמים ביגיעת נפש ורוח עד שכמעט נושרים
שיניו מהמאמץ העילאי ,אך אם זאת נשמתו חשה
אפוא במין חסר בלתי ניתן לרוויה ,הכול אהוב
וחביב ונחמד אך חסר כאן את האמת ויציב ואותו
צדיק אמת אשר יעניק לה לעבודתו 'העמוקה
והכוספת כאחד' גוון ומימד רקיעיים.
היה זה בתקופת מגוריו במירפאלי בה משום
מעשה שהיה ,רב גרסאות ובעל ערפל של חוסר
בהירות ,פגש רבי פנחס לראשונה בחייו במורו
ורבו הבעש"ט והמפגש הרה הגורל בו הטיל עליו
אור שבעת הימים את אדרתו לקח את נשמתו
שבי וחולל בו שינוי ערכין מוחלט ,משל הפך והיה
לבריאה חדשה של ממש ,במשעולי גן העדן
החסידי מצא את שאהבה נפשו הלא היא מידת
האמת האהובה עליו זה מקדמת דנא ומיני אז זנח
כליל את דרך החקירה לטובת האמונה הפשוטה
עד כי הפך לאיש אחר ,לצדיק המגייס את כל
חכמתו הרבה לשירות האמונה ויודע שאחרי
ככלות הכול למרות שניתנה לצדיקים שכדוגמתו
הרשות ,הרי 'תכלית הידיעה שנדע שלא נדע'...
הן אמת שגם לאחר היותו לחסיד יודע הוא
היטיב להשתמש בכוח חכמתו כשנצרך הדבר
בכדי ללמד תועים בינה ולהחזיר נשמות משכילות
טועות לשורש מחצבתם על ידי השימוש בשפתם
הם ,הלא בשביל מה נברא השכל אם לא בכדי
להשתמש בו ל'צורכי גבוה' ועשיית רצון ה' ,ברם,
עם זאת על האדם המשכיל לדעת נאמנה,
שהשכל האנושי כשלעצמו מעצם טבעו הינו נתון
בכל רגע נתון לטעויות ,ולא ניתן כלל לסמוך על
דברתו עקב היותו פגיע וחשוף ונתון תדיר לרשות
'נגיעות הגאווה' ,מפרי אותה אמונה מדענית ולא
מדעית של מדען הסבור ,אשר אין כל מגבלות
לחכמתו המבהילה על הרעיון.
לא רק מחשבת גאווה בגין הישגים מדעיים
אנושיים מחשבת פיגול היא לא תרצה ,אלא
שאפי' כל ניסיון להסביר את פעולותיהם של
איתני הטבע על פי חוק וסדר מסוים במבט
החסידי הקמאי זוהי מחשבת כפירה בדקות,
כששטפו גלי הים עיר שלמה ששכנה על החוף
נתעוררה ברבי פנחס מחשבה שמא בכל זאת ניתן
לומר שיד הטבע מעורבת באסון ,והלא זה ברור
ופשוט שהטבע זה מעשי ידיו של הקב"ה ,אך בכל
זאת הייתה כאן בדקות הכרה כביכול העולם
מתנהל חלילה על פי חוקי טבע כלשהם ,לאחר
שניחם על מחשבתו הרעה שהלא הבעש"ט לימדו
שהקב"ה משאיר תמיד חיות אלוקית בבריאה ,אזי
תיכף ומיד אץ-רץ לעבר מורו ורבו הבעש"ט בכדי
שימחוק ממנו את הרשימו של אותה מחשבה,
ולבסוף עלה ביד רבו לתקן את הפגם הדקיק.
אם מקודם התקרבותו לחסידות ראה רבי
פנחס את העולם ככלי להשגת גדלות הבורא על
ידי ההתבוננות בחכמתו האינסופית כפי איך
שהיא מושגת במוחו הנדיר ,הרי שבבית מדרשו
של הבעש"ט למד שלא רק ש'כל התורה כולה
שמותיו של הקב"ה' אלא שאף 'כל העולם וחוקי
הטבע הריהם שמותיו של הקב"ה' ,הוי אומר
שהקב"ה הוא אינו רק בורא ומנהיג לכל הברואים
בלבד אלא שהוא ממלא כל עלמין וסובב כל
עלמין ותוך תוך כל עלמין ,ונוכחותו של הקב"ה
המחיה ומהווה את כל היקום בכל רגע ורגע
בבריאה היא המעניקה לאדם את אותו 'שפע

האלוקי' הדרוש לקיומו הגשמי והרוחני.
מאחר שהטבע והנס חד הם הרי שנס של שינוי
סדרי עולם המתרחש לצדיק על ידי תפילתו
אליבא דרבי פנחס פירושו בסה"כ ,פתיחת צינורות
השפע והחדרת מושגים חדשים לבריאה על ידי
הקב"ה המתאווה לתפילת הצדיק פותחת
השערים ,כשיצחק ורבקה נפקדו פתחו הם את
השער של פקידת עקרות ופעלו שכל מי שיתפלל
מעמקי ליבו על ילדים אזי הקב"ה יעביר מ'הנהגה
של טבע' שזהו הרצון היותר תמידי של מהווה כל
ההוויות ל'הנהגה ניסית' שהייתה צריכה רק
'דחיפה ראשונית' מפרי 'תפילת הצדיק'.
האדם באספקלריית מחשבת החסידות נוסח
קוריץ הוא איננו אפי' בורג זעיר במערכת הבריאה,
רחמנא ליצלן מהאי דעתא ,כל כולו רק יציר כפיה
של החכמה האלוקית האינסופית של מהווה כל
הוויות יתברך ,אשר תעודתו בעולמו ותכלית
יצירתו וירידתו לעולם הריהי בכדי שיכניע את
עורפו הקשה ,יכיר בשפלותו ,וידבק בכל ישותו
באמת הנצחית ,לפעמים גם על ידי סיגופים .אין
כאן כל מקום לפשרות וויתורים ,הלא האמת
הפשוטה והברורה היא כזו ,ומה לבן אנוש פחות
וחדל אישים חרפת אדם ובזוי עם כי ילחם בה.
פרסומו הרב של הצדיק לאחר פטירתו של
הבעש"ט הוא לו לזרא ,ירא הוא מפני ביטול זמנו
היקר וחטא הגאווה ,ככלל גורס הוא שעל האדם
לחסום את פיו מדבר שקר ולשונו מדיבור בטל,
ובכלל להיות ממוקד-מטרה ולהימנע מכל דיבור
מיותר אשר אינו חלק מהדרך המובילה אל
התכלית ,מתפלל הוא בלב נשבר אל אלוקיו
שיסיר נא ממנו את אותם אבני נגף בדרכו
הסלולה המובילה לנתיב האמת ,כשנרמז
מהשמים שלא זו הדרך ישכן בה אור הרי באותה
מידת הפשטות העניינית וחסרת הגינונים בה ראה
בפרסום מטרד ,כשהבין שזהו תפקידו נמנע הצדיק
מלהתעטף באצטלת ענווה פסולה – או ענווה
כשירה אבל בכ"ז ענווה לשם ענווה – ומתחיל
לפתוח את שערי ביתו ובאותה פשטנות טבעית
האופיינית לעבד ה' באמת לקבל קהל לעצה
וברכה.
אדרת של פשטות עוטפת אפוא את מעוז
התבונה שבקוריץ המתנהל תחת השראתו של
האי חכימא דיהודאי שכחכמתו כן פשטנותו,
פשטות פשטנית שאין למעלה הימנה ,לא תמיד
החכמה היא מעליותא ,מייסד הבית מדרש מקנא
קנאה עזה כמוות באותם יהודים פשוטים ונלבבים
אשר התעוררו לתשובה בגין אותה הבטה של
הקב"ה אשר גרמה לרעידת אדמה כבידה לנסר
בכל איזור מגוריו ואילו הוא שחזה זאת מחכמתו
מראש נותר בשלוותו.
בניגוד לרבים מחבריו הצדיקים אשר דרך
עבודתם בנויה על תחושת חסר פנימית בלתי
פוסקת ושאיפות מפליגות על דרך דברי הגמרא
ש'תלמידי חכמים אין להם מנוחה לו בעולם הזה
ולא בעולם הבא' ,הרי שמיני היום בו נתקרב רבנו
לחסידות על אף שבוודאי המשיך לילך מחיל אל
חיל ולהעפיל למדרגות רמות ונשגבות שצדיקי
עולם נתקנאו בהם ,נתברך רבנו בשלווה נצחית
שקשה להסבירה ,שלווה של צדיק הרואה את
חולשות האנוש והשפלות האנושית במבט ריאלי
מפוכח מאין כמוהו ועם זאת מפויס ,יודע הוא
בבירור שגם מעשיו הטובים לא יצדקו לפניו
יתברך בדין ,ובד בבד הדבר אינו מביאו לעצבות,
ואדרבה שדומה שהבהירות גופא מביאתו אל
השמחה.

האמת הקוריצית היא איננה אמת חריפה
וצורבת בדווקא המבקשת לילך בגדולות ונפלאות
ולשרוף את כל העולם במוצא פיה כדוגמת קוצק,
אך הריהי בפירוש אמת נוקבת אשר אינה מעניקה
כל מקום לטייחנות ,ובאותה מידת אמת פשטנית
וחכמנית היודעת לתת לכל דבר ועניין את משקלו
הנכון והראוי לו בלא חסר ולא יתר והשוטמת
בתכלית ברוגע אופייני כל שמץ גוזמאות והפלגות,
יודע הצדיק אפוא לתהות על קנקנם המדויק וכוח
קליטתם של המסתופפים בצילו ולהתנהג עם כל
אחד ממש לפי כליו ודרגתו.
יהודים פשוטים כי יבואו לצדיק יקבל הוא
אותם בסבר פנים רחימאי וינסה ללמדם לשמור
אם לא על האמת לאמיתה בדקות אזי למצער
לשמור לפחות על האמת בתפיסה הפשוטה ולא
להיכשל חלילה בדבר שקר ,לדעתו של הצדיק ,לו
כל בני העולם היו נזהרים משקר שהוא
מהעבירות שהאדם דש בעקביו הרי שמלך
המשיח שהוא שלוחו הנאמן של הקב"ה אשר
חותמו אמת היה בא זה מכבר ,ולעומת זאת
כשבחיר תלמידיו רבי רפאל מבראשיד בא אליו
לראשונה כמבקש ה' מופלג הרי שבראותו לפניו
כלי מחזיק ברכה שעדיו לגדולות ,דאג במתכוון
לברר בחריפות באשר לאמיתות כוונותיו עד שרבי
רפאל נפל מתעלף ,ואז נעשה כלי מוכשר להיות
בן ביתו וממשיך דרכו.
האמת שינק רבי פנחס ממורו הבעש"ט הביאה
אותו לשנות את אורח תפילתו ,אם פעם הייתה זו
תפילה סוערת שכאמור כמעט ששיברה את שיניו
הרי שכעת הריהי תפילה פנימית בקול דממה
דקה שזו כידוע למבינים במרבית המקרים תפילה
גבוהה יותר מתפילה סוערת ,תפילתם של ת"ח
שבבחינת שבת שיש בה מהעונג העליון ובחינת
'מנוחה' ,כדרכה של האמת הקוריצית שהיא אמת
מתונה ולפי העת והשעה ,אזי לפעמים התפילה
היא על עניינים גבוהים מעל גבוהים כמו גלות
השכינה וכדומה ,ולעיתים נצפה הצדיק כשהוא
מתפלל בפשטות' :שהמשרתת היעילה לא תעזוב
את ביתו'...
על אף שתפילותיו של רבנו נשאו ארשת
פשטנית ותמימה למראה ,הרי שמי שניחון
בעיניים מעמיקות ראות יכול היה לראות בבירור
שתחת מעטה הפשטות מסתתרת לה לבת הר
געש שעשנו מיתמר עד לב השמים ,היה זה אחד
הצדיקים שהיה בראשית דרכו בחסידות אשר בא
לבקרו וכל ימיו היה מפליא פלאות את ה'הכול
יודוך' של רבנו שנאמר אמנם בלא כל קולות
וברקים ,אך ניתן היה לראות בעיני-נשמה של
צדיק הראוי לקלוט נימין דקים וסמויים מין העין
שכאלו ,כי הבריאה כולה הצטרפה אפוא לדברי
ההודאה.
כחלק מהפרשנות המתונה והבלתי קיצונית
למונח אמת ,הרי אם בבית קוצק למשל בביקושם
העז והבלתי מתפשר אחר נקודת האמת שקעו
יומם ולילה בהכנה למצווה ומחשבות נשגבות
בלא לדעת בין יום ללילה ,הרי שבקוריץ אין
משנים את העיתים ומחליפים את הזמנים
ואוהבים יותר את דרך העמל והיגיעה המושתתת
על יסודות איתנים מאשר לשקוע במחשבות ,שכן
מהקרקע לא נופלים ,והקרקע והאמת הישרה
והיסודית הם הם האמת.
עם זאת כחלק ממידת האמת השלווה רבנו
מציג את שני הדרכים וטוען ,שאמנם עיקר דרכינו
בדרך האחת ,ברם צריך שיהיה הכל במידה
במשקל ובמסורה ,ואם האדם תוקע את עצמו
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בחוזק לתקן את מידת הגאווה או מתחפר יתר על
המידה בשורשי יצריו ותאוותיו גם זה אינו מין
המידה ואז צריך לפעול באופן יוצא מין הכלל
ב'סור מרע' על ידי 'עשה טוב' ,וזאת רק כשידע
האדם שהוא אינו אוחז במדרגה אזי יש לדרך
חריגה זו ערך כלשהו.

סיפור  /מארכיונו של הרב חנוך חיים ויינשטוק
ראש השודדים התגייר וחזר בתשובה
המגיד הגדול מקאזניץ הרה"ק רבי ישראל
הופשטין זיע"א נולד בעירה הפולנית הקטנה
אופאטו בשנת תקמ"ו ונסתלק לבית עולמו בשנת
תרט"ו .אביו ר' שבתי היה כורך ספרים עני וירא
שמים .במשך שנים רבות לא זכו לפרי בטן ,עד
שקיבלו ברכה מהבעל שם טוב הקדוש זיע"א
ונולד רבי ישראל .כבר מצעירותו הצטין רבי
ישראל בכשרונות בלתי רגילים ,ובהתמדה רבה
בלימודים ,הוא היה תלמידו של המגיד הקדוש
ממעזריטש זיע"א .מאוחר יותר קיבל על עצמו את
תפקיד המגיד בעיר קאזניץ .והתפרסם בכל העולם
כצדיק וקדוש ,ובעל מופת.
פעם אחת היה זה במוצאי שבת קודש ,אחרי
תפילת ערבית יצאו מאות המתפללים לחצר
האחורית של בית הכנסת ,יחד עם רבם ,כדי
לקדש את הלבנה תחת כיפת השמים ,עננים
כבדים שטו במרומים וכיסו מרבית הזמן את
הלבנה ,עיני הצדיק היו מופנות אל השמים ,ומבטו
כאילו חדר אל מעבר לעננים ,ואחרי זמן לא רב
התפזרו להם העננים והלבנה יצאה והתגלתה
במלוא הודה והדרה ,והמתפללים הרבים החלו
לומר בדביקות את הפסוקים המוכרים שאומרים
ב"קידוש לבנה" .הם היו כל כך שקועים בתפילה
עד שלא השגיחו בסכנה הפתאומית שארבה
להם ,כנופיה של שודדים שהסתובבה ביערות
הסמוכים ,חדרה אותו ערב לעיר קאזניץ ,כדי
להתנפל על אנשים ולקחת את כספם ואת
רכושם ,כאשר שמעו השודדים את רעש התפילה
ליד בית הכנסת ,החלו לנוע באותו כיון כדי
להתנפל על האנשים שהתכנסו שם ,ולשדוד את
כספם ,הם לא ידעו כי ליהודי היוצא במוצאי שבת
מבית הכנסת ,אין בכיסו אפילו פרוטה אחת.
כאשר התקרבו השודדים למקום נמלטו
היהודים על נפשם ,וחצר בית הכנסת התרוקנה
בין רגע ,ונשאר במקום רק המגיד הקשיש שעמד
על מקומו בעינים עצומות ,כשהוא אומר את
פסוקי קידוש הלבנה בדבקות עצומה ,הוא היה כל
כך מופשט מהגשמיות באותה שעה ,שכל לא
ראה ולא שם לב למתרחש מסביב.
ראש השודדים שהיה איכר מגודל ,מגושם
וחזק מאד ,ניגש אל הצדיק בריצה ,כשפיו מלא
קללות נמרצות ,הוא הרים את ידו כדי לכבד את
הצדיק במכה הגונה ,אולם המגיד הקדוש לא
הבחין בו כל ,הוא עמד בעינים עצומות ורק
שפתיו רחשו תפילה ,כאשר הוא חזר שלוש
פעמים על הפסוק הידוע אותו אומרים בקידוש
לבנה בשני כיונים הלוך וחזור" ,תיפול עליהם
אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן" הוא חזר
על הפסוק לאט לאט שלוש פעמים ,כמי שסופר
פנינים.
דבר זה הרגיז את השודד עוד יותר ,הוא
המשיך לקל את הזי'ד  -היהודון ,ועמד להתנפל
עליו בחמת זעם ,אולם אז קרה משהו בלתי צפוי,
הוא קיבל לפתע שיתוק ונשאר על עמדו בפה
פעור ,וידו שעמדה להכות את הצדיק נשארה
מורמת למעלה כתלויה באויר .חבריו השודדים

ראו את המתרחש ,ואף הם נעמדו מבולבלים
ומתוסכלים כשאינם מסוגלים לזוז ממקומם,
כאילו תרדמה עמוקה נפלה עליהם .בינתים סים
הצדיק את התפילה והלך לביתו ,רק עכשיו אחרי
שהצדיק כבר לא היה במקום ,התעוררו השודדים
מהשוק בו היו נתונים ,הם רצו אל מנהיגם וקראו
לו לברוח מן המקום ,ונבעתו לראות כי הלה אינו
מסוגל להניע איבר ,ואין באפשרותו לזוז מן
המקום ,הוא עמד שם משותק כולו ,מכף רגל ועד
ראש ,פיו פעור ועינו בוהות .נכחו השודדים שהיו
אנשים פרימיטיביים ולא ידעו את נפשם ,הם
החלו להצטלב ולהתרוצץ מסביב כשהם לא
יודעים מה לעשות .פתאום נזכר אחד מהם במה
ששמע פעם ואמר :אתם יודעים מה קרה כאן? זה
היה הרב הזקן ששיתק את המנהיג שלנו ,הרי זה
הרב המפורסם של קאזניץ שהוא אדם קדוש,
אנשים אומרים שיש לו כוחות פלא נעלים ,והוא
כבר הראה מופתים רבים ,הראש והמנהיג שלנו
עשה שטות כאשר הרים ידו על היהודי הקדוש
הזה" .ומה עושים עכשיו?" שאלו חבריו את השוד
שאמר את הדברים הלו" ,בואו ניקח את המנהיג
שלנו אל הצדיק ונבקש ממנו סליחה ומחילה"
אמר השוד.
אמרו ועשו ,הביאו את מנהיגם המשותק אל
הצדיק ,והעמידוהו לפניו כפי שהוא ,משותק ולא
מסוגל לדבר או להניע אבר .שאל אותם המגיד
מה אתם רוצים? והם ספרו ואמרו לו" :רב קדוש,
אנחנו ,כלומר הפרנסה שלנו היא ביזה ושוד,
ומאחר שקשה לחיות משוד רק מהיער ,חשבנו
להיכנס הערב לעיר ,ראינו הרבה יהודים ליד בית
הכנסת עומדים ומתנועעים ,וחשבנו לאסוף מהם
קצת כסף ,אולם הם ברחו על נפשם ,ורק הרב
הקדוש נשאר עומד על מקומו ,והנה המנהיג שלנו
עשה שטות והרים את ידו על הרב הקדוש ,ונשאר
משותק כמו שהוא ניצב עתה לפניך ,אנחנו
מבקשים את סליחת הרב הקדוש ואנחנו נשבעים
בשם המנהיג שלנו ששוב לא נעשה דבר כזה,
ואנחנו מבקשים שהרב הקדוש ימחל לו וישחרר
אותו מהתרדמה העמוקה שנפלה עליו.
התפלא המגיד מקאזניץ פליאה גדולה ואמר:
לא שמתי לב כל שמישהו העליב אותי ,אולם אם
הדבר הוא כך כפי שאתם אומרים ,אני מוכן
לסלוח למנהיג שלכם בתנאי אחד ,אם הוא יבטיח
לי שלעולם לא ירים יד על יהודי ,והוא וחבורתו
שוב לא יעשו עול לשום יהודי בעולם .אנחנו
מוכנים להבטיח ,אולם הראש שלנו אינו מסוגל
להוציא מלה מפיו ,אמרו השודדים ,ניגש הצדיק
אל ראש השודדים ,הביט הישר לתוך עיניו ואמר
לו בקול תקיף "אתה מבטיח שלעולם לא תעשה
ליהודי שום רעה?" "אני מבטיח ,אני נשבע" גמגם
ראש השודדים שהמלים יצאו מפיו מקוטעות ,מיד
כשאמר זאת ,חזרה אליו לשונו והוא החל
להתנצל ולבקש סליחה עם דמעות בעיניו.
הצדיק אמר לשודדים שמכאן ואילך עליהם
להפסיק לעסוק בשוד וביזה ,ועליהם לחפש
פרנסות אחרות ,הוא השביע את ראש השודדים
ואמר לו כי הוא מוחל לו אולם רק שהוא וחבריו
יעמדו בהבטחתם .כאשר סים הצדיק את דבריו
הרגיש השודדים שכוחותיו חוזרים אליו והוא
מסוגל להניע את ידיו ורגליו .כנופית השודדים
הלכה לה ,ושוב לא שמעו עליה בעיר .כעבור זמן
רב חזר ראש השודדים בחשאי ובא לביתו של
המגיד מקאזניץ ,הוא סיפר לרבי כי מאז אותו
מקרה הוא אינו מוצא מנוחה לנפשו ,המצפון
מציק לו ומייסר אותו על מה שעשה קודם ,ורגש

עמוק של חרטה מקנן בלבו .הוא אמר לצדיק כי
הוא רוצה לחזור בתשובה שלמה ,ורצונו להיות
יהודי.
המגיד מקאזניץ ניסה להניא את האיש
מכוונתו ,אולם כאשר ראה שכונתו רצינית ,הוא
הדריך אותו כיצד ובאיזה אופן הוא יכול להתגיר
ולהיות יהודי .ואכן ראש השודדים לשעבר נהיה
לגר צדק ,ומכאן ואילך הוא השתדל לעשות
טובות ולעזור ליהודים כל שרק יכל .את שנות חיו
האחרונות הוא עשה בית המדרש של העיר
קאזניץ ,מקום שם הוא התפל בדבקות ואמר
תהלים יומם ולילה.

ללא חת – פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של
הגר"פ שרייבר זצ"ל  /הרב חנוך חיים ויינשטוק
פרק כ'  -נתיב היסורים הטהראני –
שלוש שנים הסתדרתם בלי סוכה ,גם
הפעם תוכלו לחיות בלא זה! [פרק
חמישי מסדרת 'סערת ילדי טהראן' –
הפרשה הנוראה של ההעברה לשמד של
ילדי טהראן]
נקודה פלאית :אחד הפלאים הגדולים שאי
אפשר שלא לעמוד בזה בעת העלאת הפרשה
הסוערת מחביון הטמיון ,הכוח המיוחד בו חוננו
ילדי המחנה ,לדרוש את שלהם בלי לאות מחד,
והתמימות המדהימה שהתגלתה בהם מאידך.
תוך תקופה קצרה נוכחו הנערים פעם אחר פעם,
כי מולם חבר רשעים חצופים שאין להם מטרה
אחרת בעולם רק לדכא את רוחם עד עפר ,הם לא
באו לקראתם אפילו בפרט אחד אלא עשו את
ההיפך ולמרות הכל עוד לא נסדקה רוחם
ותמימותם ,עדיין מפעם בהם שבריר של אמון
באותם ברנשים עוכרי ישראל כי ימלאו את
בקשתם ,פעם אחר פעם נוכחים הם כי אין גבול
לרשעות ולטמטום והם בשלהם ,באים מתחננים
מפצירים וסבורים כי עתה יש סיכוי כל שהו כי
בקשתם תתמלא .זה כוח התמימות הטהורה של
ילדי ישראל.
זה מול זה ,תמימות טהורה ועמידה איתנה על
קדשי ישראל של נערים טהורים בטרם חוללו,
כשמולם "כוח הסטרא אחרא" שכופה את רצונה
באטימות אכזרית ,תופעה שלא מוכרת לנו
שמכירים רק תינוקות שנשבו בכבלי התאווה אבל
אינם מכירים את האפיקורסים המרושעים
שמכירים את בוראם ומורדים בו רח"ל.
חג סוכות הגיע ,והילדים מתחננים לפני הצוות
שיעזרו להם להקים סוכה כשרה במחנה ,ולהביא
להם ארבעה מינים כשרים .רצונם העז ,לקיים את
המצווה הזאת בשלמות .המקום בו שהו לא היה
נידח ,במעט רצון טוב ניתן היה להשיג זאת בנקל.
וגם הפעם לא וויתרו הילדים על זכותם
להתפלל בבית הכנסת.
אבל המדריכים נהנו לסרב להם ,עונג רב חשו
כשראו את תחושת הכאב והתסכול ששררה על
פני הנערים ,וכשחיוך ציני נסוך על פניהם ענו
לילדים" :שלוש שנים הסתדרתם בלי מינים ולא
מתתם ,לא נורא אם גם השנה תסתדרו בלי זה.
עליכם להפנים עובדה פשוטה ,בארץ ישראל אין
מקום לקיום מצוות גלותיות .אנחנו עם חדש ,עם
מושגים אחרים ממה שחונכתם ,עליכם להפנים
שאתם אמורים לנטוש את כל העבר ,ולהתחיל
בחיים שונים נטולי כל עול".
המסרים היו ברורים בלי כל טשטוש :אתם
עומדים לעבור חינוך מחדש! אין עבר [ההווה
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מטושטש] יש רק עתיד [מפוקפק]".
אבל הילדים היו איתנים מאד ,הם לא נכנעו,
למרות שפעם אחר פעם חזו איך בקשותיהם
נדחות ,הם עטו שריון עבה לגופם ,ועמדו על
שלהם בעקשנות רבה.
חוגגים את "שמחת תורה" עם בשר פיגולים
רח"ל.
בשמחת תורה ,במקום לערוך להם שמחה
יהודית כפי מנהגי אבותיהם ,ארגנו להם "שמחת
פריקת התורה" הם ערכו לילדים נשף תועבה ,בו
חילקו להם ביד רחבה ,לחם מרוח בחמאה
ומלופת בבשר חזיר רח"ל.
כאן נהגו ברוחב לב בלי קימוצים.
הילדים התחלחלו לגלות שאין גבול לשנאה
ולטמטום ,אותו מבקשים להלעיט אותם .הם לא
נגעו באותם פיגולים ,מעדיפים לרעוב ,ובלבד
שלא להכניס בשר תועבה לפיהם.
אבל איך מונעים את עיניהם מראות ברע?
המדריכים לא הסתפקו בכפיה זו ,הם ערכו להם
הצגה תוך חילול יום טוב ,המצגת נארגה עם
תכנים מלאי רוע ושטניות .השחקנים הציגו
בפניהם את שריפת בית המקדש ,ברקע הביאו את
היהודים של פעם יושבים ומתאבלים על חורבנו
[כביכול אף הם מתאבלים על החורבן אבל הזמן
המתאים לזה הוא רק בעת שמחת תורה] אך אז
מגיע העוקץ ,כשהחלוצים מגיעים וגוערים
באבלים :לא בתפילה ובטקסי אבל ,כי אם
בלבנים ,יבנה בית ישראל .עפ"ל.
מחזה זה בא לבטא לילדים שהתכנים
והטקסים משתנים עם הזמן .כעת אין יותר מקום
לרגשות האבלות .זו הייתה התרסה כלפי שמיא,
אל תקבעו לנו "חגי אבלות" בשביל לזכות
לגאולה ,זה היה המוטו שלהם ,שביטא בחדות...
מרידה בקב"ה בכל דרך שהיא.
מסירות נפש על הכשרות!
לאחר שכל המועדים חוללו על ידי שליחי
הסוכנות היהודית תוך שהם כופים הנהגה
מחפירה זו על הילדים האומללים ,ברור היה
לילדי המחנה כי מעתה ממתינה להם מערכה
כבידה על משמר היהדות ,הם יצטרכו לנהל
מאבק קשה על כל צעד ושעל עם המדריכים.
המאבק הראשי והמתמיד ,היה על כשרות
המטבח.
צוות ההנהלה נמנע להכשיר את המטבח ,לא
מפני שזה היה כרוך בקשיים תקציביים או
לוגיסטיים ,אופרטיבית לא הייתה להם כל בעיה
לסדר מטבח כשר למהדרין מן המהדרין ,בין
הפליטים נמצאו אנשי הלכה שיכולים היו
להכשיר את המטבח ,תקציבית גם לא הייתה
להם כל בעיה ,אם רוצים היו לחסוך בכספים ,לא
היה עליהם להתאמץ ,מלכתחילה התכוונה
ממשלת פולין לסדר מטבח יהודי כשר עבור
הפליטים היהודים ,כשפנתה הסוכנות לממשלת
פולין להעביר לאחריותה הבלעדית כוונתה הייתה
לנטרל את הממשלה הפולנית מהתערבות ["מוחל
טובות"] הממשלה הפולנית מוכנה הייתה לתקצב
את אחזקת המטבח בכשרות מטעמים
הומניטאריים גרידא בלי כל הפקת רווחים ,אך
אנשי הסוכנות סירבו ליטול מהם אפילו ז'לוטי
אחד (מטבע פולנית הקטנה ביותר)" .אנו
מסתדרים היטב" הבהירו בנימוס.
פחד איום אחז בהם מהמחשבה שלממשלה
הפולנית תהיה מעורבות כל שהיא בניהול ,הם
חלילה יפריעו להם במלאכת ההעברה על הדת,
לא תודה אין לנו צורך בעזרתם ,אין דבר יותר

מעולה מלטמטם את לב הילדים במאכלות
אסורות או אז תעשה מלאכתנו קלה ביותר.
אנשיהם מודעים היו לכוח "טמטום הלב"
שמשפיע לרעה על הנפש ,ואין דבר שמטמטם
יותר ממאכלות אסורות שלוקחות את כל הטוהר,
ואפילו אם רח"ל אוכלים זאת באונס.
זה מה שהביא אותם לעשות הכל כדי
שהילדים יאכלו מאכלים אסורים ,כי על ידי זה
יהיה הניצחון מובטח בשלמות .ועל זה קידשו את
עיקר מאבקם על נפש הנוער.
הילדים עברו כעת תהליך קשה מנשוא .שלוש
שנים של חסר אבות המזון נתנו בהם את
אותותם ,גופם נחלש מאד וכל הרעבה נוספת
סיכנה את חייהם.
אם ניתן לקרוא לילד בשמו ,נגדיר זאת
"התאכזרות עד מוות" במלחמה הקשה הזו יקריבו
כמה ילדים כדי להשיג את המטרה
ולמרות הכל ,הילדים מוכנים היו אף עתה
להתקיים מעשבים וקליפות תפוחי אדמה חצי
רקובים ,כפי שנהגו בעת נדודיהם .לא מעט
אסונות חוו בעת שאכלו פיטריות מורעלות שלא
זוהו על ידם ,ולמרות הכל המשיכו ליזון מעשבים
ופירות יער ,כל זה בגלל שרצו להימנע ממאכלים
לא כשרים .הם לא הורו לעצמם קולות ,בגין
הימצאותם במצב אונס גמור .החינוך הטהור
שקיבלו מבית אבא ,השריש בהם התנגדות
מוחלטת לכל פשרה.
כל ההסברים שהביאו למדריכים ,כולל
ההצהרות על מאבק נחוש למען השגת מזון כשר,
לא עשה כל רושם על אותם מומרים להכעיס ,הם
בזו לאותם גיבורי חייל ,והחליטו להעבירם על
דעתם ועל דת קונם ,בכל דרך שהיא.
אנשי השמאל (וגם חלק מהימין) צווחים
ככרוכיה בכל עת על כפיה דתית מדומה אותה
רוצים להשליט אנשי הממסד הדתי ,כל אימת
שאיזה נציג דתי מעלה איזו שהיא משאלה פעוטה
בבית המחוקקים ,אך הם כופים בדרכים לא
דמוקרטיות חיים אנטי-דתיים ,אפילו אם ימותו
חלילה על ידי זה מספר נערים מרעב.
אך הילדים גמרו אומר ,לא לאכול שום דבר
מבושל או מסופק בכשרות .הם פנו בדרישה
למנהל האכזר רודניצקי שיגדיל להם את מכסת
הלחם ,או יתן להם מיני מאכלים שאין עליהם
ספק בכשרות ,תמורת בשר החזיר והנבילות
שנמנעים לאכלם.
אבל אותו רשע הקשיח את לבו ואמר להם:
אין לי כסף עבור רכישת לחמים נוספים .את
הבשר אני מקבל כמעט חינם ,אבל הלחם עולה לי
הון ,ולכן אין אפשרות לנהל בזה "מסחר" עליהם
להבין ,ויתור על הבשר הטרף כויתור על האוכל
בכלל.
הילדים הבינו את חומרת המצב ..אבל לא
נכנעו.
אין תקציב לאוכל ...רק למשתאות פריצות!
לא היה גבול לצביעות האיומה של אנשי
הסוכנות ,למרות שכל הזמן מיררו ב"דמעות תנין"
כי קופתם ריקה לחלוטין וממש נאלצים לחיות על
נדבות עלובות שזורקים להם יהודי פרס ,כל זה
היה למראית עין ,בו זמנית השתמשו אותם
רשעים בכספים שהקציבה הסוכנות ליתומים
לצרכיהם הפרטיים ,אחד ההוצאות המיותרות
היה בעת שראש המדריכים לוינגר ערך "נשף
גדול" לכבוד יום הולדתו.
באותם ימים של המחנות כאשר כל העולם חי
בתנאים קשים בשל המלחמה העולמית ,הכלל

מתנזר וחי לו בצניעות מירבית ,בשל הקושי
התקציבי ,וודאי שלא יערכו להם חגיגות פאר
כאשר המשרפות עובדות במלוא העוצמה ,אך
ב'סוכנות היהודית' יש כסף רב לכל מיני בזבוזים,
על דברים של מה בכך נערכות להן משתאות
ברמה שלא הייתה מביישת את הפריצים בימי
הביניים ,ניתן מושג קטן איזה סכום כסף בוזבז רק
על שתיית יין במסיבת יום הולדת זניחה ,הוצאת
היינות לבדה הסתכמה ב 500-טומנים [סכום עתק
במונחים של אז ,ב 300-טומנים יכלה משפחה
שלימה להתכלכל חודשית].
באותו נשף הוללות השתכרו המדריכים
לחלוטין ,לאחר שתמו המשתאות יצאו הלומי יין
והתפרצו ברחובות כמו שיכורי הגויים השפלים,
לא די היה במחזה המביש הזה כאשר שליחי העם
הנבחר מתנהגים כגרועים באומות רח"ל ,הם גם
היוו סכנה להולכי הרגל שהסתובבו באותה שעה
ברחוב ,כאשר הוציאו את כל האנרגיה השלילית
שהצטברה בהם על עוברים ושבים שהוכו עד זוב
דם ,הם זרקו חפצים קשיחים על חלונות ראווה
וניפצו אותם כברברים מטורפים .למקום הוזעקו
כוחות כבדים של אנשי הביטחון ,הם הפעילו כוח
רב כדי לשכך את המהומות ,ולא עוד ,היה עליהם
לאסור חלק מהם בבתי הסוהר כפושעים מועדים,
רק לאחר השתדלות רבה שוחררו אותם פרחחים
שאמורים היו לייצג את העם היהודי בגאון.
העיתונות המקומית ראתה בעניין רב סיפור שכזה,
גם באותם שנים לא חסרו כתבים שנהנים מכל
שערורייה ,צרפו לזה שנאת ישראל טבעית
ששמחה לחגוג על כל מעידה של העם הנבחר,
מה יכול להיות חומר יותר עסיסי מאשר בני העם
הנבחר נוהגים כעדר פראים מהעולם השלישי?
היא הבליטה את ההתנהגות הנלוזה של אותם
ברברים שאמורים לשמש כמחנכים דגולים אבל
בחייהם האישיים נוהגים הם כחיות טרף ,וכדי
ביזיון וקצף.
(הקהילה היהודית שחייתה בכל הזמנים
בצורה מסודרת ושלווה לא סבלה מעימותים עם
התושבים המקומיים ,אך עתה היו לה ביזיונות
רבים מאד מהתנהגות נלוזה זו ,היה על מנהיגיה
להצטדק רבות על כך).
לא הייתה זו מעידה חד פעמית ,כל מאורע
פעוט הייתה סיבה למסיבה ,הם אהבו את החיים
המתוקים בכל צורה שהיא ,כך מידי תקופה קצרה
נערכו להם משתאות של בזבוזים ואיש לא נדרש
על כך לתת דין וחשבון .את הכספים הרבים
למשתאות גייסו מהקהילה היהודית המקומית
שתרמה בלב רחב עבור הילדים המסכנים כדי
שיוכלו להשתקם בעתיד
(רק ביום כיפור לבד עשו התרמה רצינית
ביותר עבורם ,במתק שפתיים הצליחו להוציא
מעשירי הקהילה המקומית כששים אלף טומנים,
עתה חלק מכובד מזה הלך בשביל משתאות
הוללות שלא היה להם שום צידוק).
כך ירדו להם לטמיון אלפי טומנים שהיו
אמורים לשמש את היתומים ,המעשים לא נעשו
בחשיכה ,כמעט כל אנשי הצוות ידעו על כך ואין
פוצה פה ומצפצף ,הם לא פחדו מחקירה שתיערך
בעתיד ,רחוקים היו אותה שעה מהעין הציבורית
שלא ידעה באותם ימים על פרשיות שחיתות אלו
ולא היה מי שיתבע חקירה ,לאן נעלמים הכספים
הרבים.
ימותו כמה מרעב ,והאחרים ילמדו מכך לקח!
וזה מול זה ,לעצמם פרגנו חיי תענוגות אבל
לילדים המסכנים לא פרגנו כמעט כלום (חוץ

עמ' 24

מבשר פיגולים) הילדים הורעבו באכזריות רבה
כמעט שלא היה להם מה לאכול ,כבר לא היה
הבדל בין הימים בהם הסתובבו עת ברחו מפני
אויביהם ,במידה מסוימת היה המצב יותר גרוע,
כי בגלות מצאו פטריות מזינות או פירות יער
שהזינו אותם ,אבל כאן במחנה טהראן לא הייתה
להם אפשרות לנוע בצורה חופשית למדי מחוץ
למחנה לתור אחר מזון תחליפי ,כתוצאה
מהתנהגות אכזרית זו ,הגיעו לא מעט ילדים
לחוסר תזונה מוחלט ,הילדים החלו לגלות אותות
כפן ,חלקם הורעבו כמעט עד מוות ,התעלפויות
היו תופעות רגילות ,במקרים קיצוניים אף נגרמו
לילדים קטנים התקפי לב (תוצאה ישירה
מתשישות הלב).
סיפור מצמרר מאותה תקופה.
אחד הנערים איבד את הכרתו והגיע כמעט עד
לשערי מוות ,הפעם התערבו כבר עובדים
מקומיים [שלא היו מצוות המחנה] אחד מהם רץ
להביא רופא מקומי למקום ,כשראה את הילד
נדהם כולו ,היתכן שבמחנה מסודר יגיע ילד למצב
של אחוז כפן?! ההזנחה הייתה כל כך זועקת
וכאדם אחראי ואנושי מאד לא יכל היה לעבור על
תופעה כזו לסדר היום ,הוא הגיע אל מנהל
המחנה האכזר עו"ד רודניצקי והרעים עליו בקולו:
היתכן בתוך מחנה מסודר תתרחש כזו סיטואציה
בו יגיע ילד עד שערי מוות מרעב?!
ברם אותו אכזר לא נבהל ,הוא לא הכחיש את
העובדה הפשוטה שישנם ילדים שאינם אוכלים
מזון ,אבל הסיבה לכך כי הם נרתעים מלאכול את
האוכל שהוכן להם ,ועל אותו ילד הבהיר :אם
ירצה לאכול את האוכל שלנו יהיה לו מזון בשפע,
אבל הוא סרבן אוכל סדרתי מפונק שמבקש אוכל
שאין לנו ולכן הוא הגיע למצב חמור זה ,אך כל זה
לא באשמתי.
"ומה יקרה אם תכינו לאותם ילדים אוכל
שמתאים להם?" שאל הרופא התמים את
הייבסקי האכזר.
"חחח נראה לך שאנחנו בית מלון שמתאים
את עצמו למתארחים בו? ובכן כאן יש מטבח
אחד אחיד לכולם ,הוא מותאם לצרכי הכלל ואי
אפשר לתת לכל מפונק את משאלותיו?" משנה
חדה וברורה ,כמנהג הקומוניסטים האדוקים.
"אולי אפשר לדעת איזה תפריט מיוחד דורש
אותו ילד שמוכן בשביל זה לרעוב עד מוות?" שאל
הרופא האכפתי שהחל להבין כי יש כאן משהו
שזועק עד לשמים.
הפעם השיל עו"ד רודניצקי את השרוולים,
הוא הודיע לו כי הנער ביקש אוכל כשר ואת זה
הוא לא יכול להרשות ,הוא לא יכול להפוך את
המטבח לכשר ,זוהי מערכת שלימה ואי אפשר
להשתגע בשביל למלא דרישות של נער זה או
אחר.
"האם הוא בודד בדרישותיו ,או שיש עוד
דורשים רבים?" המשיך הרופא לברר את הנושא
הבעייתי לעומק.
"ובכן ,בוא נאמר שיש עוד רבים כמוהו שאכן
מתעקשים על אוכל כשר בלבד ,אבל לנו אין
מגמה להתפשר על כך ,הקמנו מטבח אחיד
לכולם ,לא נכנע לכל מי שאינו מבין זאת ,מי
שאינו מבין ישלם על כך את המחיר" הגיב האכזר
באדישות רבה ,כאילו עוסקים כאן רק בניסיונות
בבעלי חיים מהלכי על ארבע.
"האם אינך מודע שהמחיר יהיה שנער כזה
ימות מרעב ,יתכן מאד שלא רק הוא אלא עוד
רבים נוספים?" הקשה אותו שאינו בן ברית.

ברם עו"ד רודניצקי (שידע שהוא מגובה
מלמעלה) לא התבייש לומר את האמת הפשוטה
בפניו" .אדרבה ואדרבה ,מוטב שימות אותו הנער
ועוד כמה עמו ,זה ישמש תזכורת חזקה ליתר
הנערים ,כי כל מי שיתחכם עם המדריכים יגיע
לאותו מצב".
המחשה ברורה שתבהיר אחת ולתמיד ,כי
הברירה לחיות תהיה :ציות מוחלט להוראות
המדריכים ...בחירה בחיים.
בחירה לא שקולה!
כיון שצמד הרשעים רודניצקי לוינגר ניהלו
מאבק עקבי חסר רחמים וחייבו את כל המדריכים
לעמוד על הכללים הנוקשים בלי להתפשר ,ידעו
הילדים משבר קשה .לא כל הנערים היו עשויים
מפלדה חסינה ביותר ,הם גם היו ילדים רכים ולא
ידעו לנהל מאבק איתנים אחיד ברשעים שכאלו.
היו ביניהם אמנם חזקים ביותר שעדיין לא נשברו,
אבל לעומתם היו כאלו שהחוסן הרוחני אותו
קיבלו מביתם לא עמד בזה ,הם החלו לחשוב על
ויתורים כאלו ואחרים ,היו שידעו לצטט הלכות
שבמקרים כאלו יש להקל מפני פיקוח נפש.
אין לאיש מאתנו את היכולת לדון אותם
נערים לכף חובה ,כי מאבק זה שונה היה מיתר
המאבקים שחוו עד עתה .גם אלו שנכונים היו
לרעוב ולא להתפטם חלילה במאכלות אסורות,
לא יכלו לעמוד במאבק האכזר שנכפה עליהם.
היה זה מאבק עם בחירה "לא שקולה" אפם קלט
כל העת ניחוחות בשר ונזיד של טריפות שהביאו
לבלוטות הרוק להתעורר בחיכם ועוררו בהם
בולמוס רעב ,כשאין להם תחליף מינימאלי שיוכל
לאזן את המצב [דבר זה יכול להביא למצב של
בולמוס שמאכילים אותו אפילו מאכלות אסורות
עד שיאורו עיניו].
סוג ניסיון זה היה חדש עבורם וגם קשה
שבעתיים .הם היו צריכים לעמוד בו ג' פעמים
ביום ,כשהרעב הוא בן לווייתם התמידי .ניתן
להסתפק בשורשי עשבים וקליפות תפוחי אדמה,
אם אין את הכוח המפתה שמנגד...ריחות
התבשיל הטריפו והסיחו את דעתם .כי כשישראל
יורדים רח"ל ,יורדים הם עד לדיוטא התחתונה
ביותר.
וכך החלה המפולת ,בזה אחרי זה נשרו ילדים
רכים מרשימת גיבורי החיל ,לאחר שכשל כוח
סבלם.
יתר הילדים שנשארו נאמנים לתורה ,עמדו
חשוקי שפתיים מול האחים הנכנעים ,הם חשו
את המלחמה מלפנים ומאחור .לא קל לעמוד
במלחמה מתמדת כשאין קו אחיד מגובש .כל ילד

שנשר תקע סכין בגבם של הנאמנים .אבל הם לא
נכנעו ,והפנימו בתודעתם ,כי רצון הבורא ,שיעמדו
גם בניסיון קשה זה!
הם חיזקו את רוחם הנכאה עם מחשבות עידוד
ונוחם ,כי יש גבול לסיוט ועוד מעט יקיץ הקץ
לסבלם הממושך .אבל פנים בלב נגס הספק בחוזק,
כי לא היה להם מושג כמה זמן יארך המאבק
הקשה .כל יום שעבר בלא שינוי הגביר אצל
הנאמנים את הייאוש הגדול ,כל יום מכביד
ומצטרף לשרשרת הימים שעברו ,הוא חורט
צלקות עמוקות יותר ,הם נמצאו בידי שובים רעי
לב בלי יכולת להזעיק עזרה מבחוץ.
בשעות אלו הדבר היחיד שהחזיקם היה
השינון המתמיד בגודל השכר שיש לאותם אלו
שמוסרים את נפשם על מצוות הבורא יתברך.
ככל שהניסיון הוא גדול יותר ,כך גם נחת הרוח
שעושים לבורא יתברך גדול יותר ,וכך אחזו
בכוחות על אנוש איש ברעהו ,מתחזקים ביחד כי
הקץ קרוב ,ה' לא יזניחם ,קרוב לודאי שיגיעו
הדברים לידי אנשים שיש להם לב יהודי חם ,הם
יהפכו עולמות עבורם ויוציאום מהכלא החשוך.
כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ,כי אם על...
המלח!
כשראו מרשיעי הברית כי מתחילים הם לנצח
במערכה ,החלו להגביר את הלחצים על כל היתר.
מנת לחמם הדלה קוצצה ככל שיכלו ,היו ימים
שלא נתנו להם אפילו מעט לחם וירקות .והגדילו
להרע ,כשמה שניתן היה...מלח בלבד.
(אם לא שראיתי זאת כתוב בספר "ילדי טהראן
מאשימים" שנכתבו על ידי אדם אחראי כר' משה
שיינפלד זצ"ל ,אומר הייתי כי נסחף בזה ,כי אין
מצב כזה לחיות רק על מלח ,אבל כנראה שעל
מרשיעי הברית כאלו אין קושיות כי אצלם הכל
מותר ושייך).
בנימין גזונדטהייט (מילדי המחנה) סיפר לאחר
שעלו לארץ ישראל למדריכה החרדית גב' וויין
(ממחנה הקליטה חדרה) כי כשדרש במחנה
טהראן אוכל כשר ,הענישוהו ומנעו ממנו כל
מאכל מלבד מלח ,לא הייתה לו ברירה ,גופו קרס,
בצער רב החל לאכול את המאכלות האסורות
מתוך שכנוע עצמי כי הוא נתון במצב של פיקוח
נפש .הוא לא היה יחידי בעניין ,רובם ככולם עברו
את אותה מסכת תלאות.
כך פחתו והלכו מיום ליום דורשי המאכלים
הכשרים .אברהם פרנקל [שהיה ממנהיגי המחנה
וממנהלי החזית של אוכלי הכשר] עשה רשימה
שמית של ילדים שעדיין עמדו בתוקף על הדרישה
לאכול רק אוכל כשר בלבד ,הוא הגיע ללא יותר

מ 250-ילדים (מתוך למעלה מאלף שדרשו עד
לאחרונה אוכל כשר בלבד).
ברם מיום ליום נשרו מרשימתו עוד ועוד ילדים
שנכנעו ללחץ האימים ,לסוף הצטמצמה רשימתו
עד שהיו בה רק  14שמות של ילדים גדולים (את
הקטנים השמיט מהרשימה כנראה שעליהם לא
היה שייך לדרוש זאת).
[הפליאה העצומה שמתעוררת בקרבי בעת
שאני עוסק בפרשה עגומה זו ,איך ילד פעוט כצבי
שרייבר נ"י שהיה רק בן שנתיים וחצי שרד עם
תנאי מזון שכאלו ,ילד קטנטן שעוד לא הייתה לו
דעה משלו וגופו נצרך לכל אבות המזון איך
יתקיים? קשה להאמין שאכן ניזון רח"ל מטריפות,
כי יש עדויות מצטברות שפיניה'לה אחיו הצדיק
השגיח עליו מכל משמר שלא יגיעו אליו חלילה
כל מיני מתיקה שיש עליהם ספק כל שהוא בדבר
כשרותם ,אם כך צריך לומר ואין לי כל ספק בדבר
שגם בימים הקשים עומד היה על המשמר ועושה
כל מאמץ שפיו של צבי אחיו הקטן לא יגעל
חלילה במאכלות אסורות ,כי לא רק על עצמו דאג
אלא בעיקר על אחיו הקטן שחלילה וחס לא יבוא
אליו כל אוכל שאינו ראוי].
אין ספק ,שחיילי הגסטאפו ימ"ש היו יכולים
לקבל שיעור מאלף ,איך מתעללים בחסרי ישע.
גם אותם נבלים סיפקו מעט מזון לאסיריהם
להחזיק את גופם בשיעור המצומצם ביותר,
מעולם לא סופר על אספקת מלח בלבד לאסירים,
איך התעלו אותם רשעים אף עליהם???
ההבדל ביניהם היה :נושא התכלית.
הגרמנים ימ"ש רצו אמנם להתעלל ,אבל ידעו
שצריכים לתת משהו לגוף שלא יקרוס ,כדי להפיק
ממנו את התועלת שצריכים .ואלו אותם רשעים
רצו שהגוף יקרוס ,כדי שיוכלו לנצח את הנשמה.
הפלא הגדול אם כן ,לא על אותם אלף ומאה
שקרסו לצערנו הרב ,אלא על אותם מעט גיבורי
חייל עקשנים שבראשם עמדו אותם קדושי עליון,
הנער פינחס שרייבר בן האחת עשרה וחצי,
אברהם פרנקל בן החמש עשרה ונחמן אלבוים בן
השש עשרה והאחים לבית גליקסברג ,צעירים
רכים שבכל מקום עדיין אינם בשיא כוחם ,ברם
נערים אלו לא נרתעו מכל קושי ,לא יום אחד ולא
יומיים אלא ימים רבים [אין תיעוד מושלם כמה
ימים נאלצו הצדיקים הללו לעמוד במשטר חירום
זה ואיך בכל זאת הצליחו לשרוד בלי להתמוטט]
הי"ד החזקה" שתיחרט לדורות עולם.

]
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