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e closed a period
of time - we counted from Pesach to Shavuos. Where are
we now. Do we hear that the day after Shavuos we sent
Moshe up to Sinai to bring down the Luchos. These days
are also days of great anticipation, yet they are not given
structure. On the other hand we leave Sinai in this Parsha
- to enter Eretz Yisroel immediately. Only three days of
travel separated Yisroel from the land. Yet we have not yet
merited. It is so very painful. We are now standing with
one foot in the land - and still having difficulty. We are
three thousand years later - after two Batei Mikdash - and
we are still uncomfortably comfortable outside the land.
The Parsha deals with the transition. We are leaving Sinai
-clouds, trumpets, great excitement. As we read the events
we see the breaking up of the situation. The traveling is too

pressured, the needs become imperative, our perceptions
are slowly changed. We end up sitting and eating meat for
thirty days before we can move on. All of a sudden the role
of Moshe becomes clouded. Even Miriam has difficulty
with it. After all that took place at Sinai. Astounding.
Three days have become forty (Taanis 29a) - and we
suddenly need to send forth a committee to see where
we are going and what awaits us. Even though they came
back with a positive report - see the beginning of Parshas
Devorim (1-25) - we were no longer ready to listen. We did
not want to enter the land - it was simply impossible. We
could not project our experiences going out of Mitzrayim
into our entering Eretz Canaan. We are the problem. Then
and now. This world is only a preparation stage. It is very
hard to live like that. We tend to see ourselves here to stay
- and its easier to stay if we have the prevalent culture. We
would consider the middle east - if it could offer the same
culture. This brought down the Batei Mikdash. What can
we do to build the third and everlasting Mikdash. Perhaps
the time has come. May we merit. – Amen...

,גליון מורחב ומיוחד לרגל מלאות שנה להסתלקותו של החסיד הצדיק
 רבינו קלונימוס קלמן בן שבתאי גולדשמידט זי”ע,ממשפיעי קהילתנו

מי יתן כל עם ה' נביאים  -עין טובה ברוחניות
הרב אברהם משה רוט

א .בפרשתנו מצאנו כמה פעמים עניין ‘קנאת סופרים’ ,מהו
היחס שצריך האדם להתייחס למעלות הרוחניות של זולתו על
פני מעלותיו ,האם לשמוח בזה או לקנא בו.
מחד גיסא ,מצאנו ב’ פעמים את מעלת הקנאה והתשוקה
להידמות ולהשיג את המעלות הרוחניות של הזולת ,בתחילת
הפרשה‘ :כשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה
עמהם לא הוא ולא שבטו ,אמר לו הקב”ה שלך גדולה משלהם’...
הרי שהשתבח אהרן בכך שחלשה דעתו וקינא במעלות הנשיאים.
וכן מצאנו בהמשך הפרשה‘ :ויהיו אנשים אשר היו טמאים לנפש
אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא ...ויאמרו האנשים המה
אליו ...למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה’ בתוך בני ישראל’.
כלומר ,הם קינאו בבני ישראל המקריבים את קרבן ה’ במועדו
וטענו למה יגרע חלקם מאחיהם ,ובזכות קנאתם זו זכו שתאמר
פרשת פסח שני על ידיהם.
מאידך גיסא ,מצאנו בהמשך הפרשה ‘ויאמר משה המקנא אתה
לי ומי יתן כל עם ה’ נביאים כי יתן ה’ את רוחו עליהם’ ,ויש לדקדק
כפילות הלשון ‘כל עם ה’ נביאים – כי יתן ה’ את רוחו עליהם’,
היה לו לומר ‘ומי יתן כל עם ה’ נביאים’ ודי בזה.
וביאר האור החיים הקדוש שמפסוק זה אנו לומדים את מעלתו
הנשגבה של משה רבינו ע”ה שלא זו בלבד שלא היתה בו קנאה
כלפי תלמידיו שהיו מאוצלים מן הרוח אשר עליו ,כמו שאמרו
חז”ל “בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו” (סנהדרין ק”ה) ,אלא
אפילו אם יתן ה’ את רוחו על ‘כל’ העם ויהיו נביאים לא מכוחו
אלא בזכות עצמם ,בזכות היותם ‘עם ה’ – כי יתן ה’ את רוחו
‘עליהם’ ,באופן ישיר ,ולא דרך רוחו של משה ע”ה  -אף על פי כן
איננו מקנא בהם ,אלא אדרבה משתוקק הוא לכך.
עוד מצאנו בהמשך הפרשה שנתבעה מרים על כך שטענה ‘הרק
אך במשה דיבר ה’ הלא גם בנו דיבר’ ,היא ביקשה להשוות את
מעלתה למעלת משה ,ונתבעה על זה ,שהייתה צריכה להכיר
במעלתו של משה על פניה.
הנה כי כן ,מחד גיסא צריך האדם לשאוף להתדמות ולהשתוות
למעלות זולתו ,אך מאידך גיסא צריך הוא גם ברוחניות להיות
בעל ‘עין טובה’ ,לשמוח ולהכיר במעלות זולתו עליו.
ב .כבר האריכו בעלי המוסר בכמה הזדמנויות על חומר הסכנה
לשקר על עצמו ,ולהחשיב עבירה למצוה ,אשר בזה מתקיים בו
חלילה ‘שבתך בתוך מרמה ,במרמה מאנו דעת אותי’ ,שמחמת חיי
השקר כלל אינו יודע שהוא חוטא ומרגיש עצמו לצדיק .וזקני
הצדיק רבי אריה לוין זצ”ל היה מזהיר על זה הרבה.
כך הוא גם בעניינינו יכול אדם לקנא את חבירו על הצלחותיו
ברוחניות ולסבור שהוא מקנא ‘קנאת סופרים’ אשר תרבה חכמה,
ובאמת אין כאן ‘קנאת סופרים’ אלא ‘עין רעה’ שאינו מסוגל
לראות את חבירו עליון ממנו ,וזו נובע ממה שחסר לו ברוח נמוכה
ונפש שפלה ,וממילא נכשל ב’עין רעה’.
חז”ל אמרו כל מי שיש בו שלשה דברים הללו מתלמידיו של
אברהם אבינו ע”ה ...עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה ,ופירשו
המפרשים :עין טובה – ששמח במה שיש לו ,ולא יקנא במה שיש
לחבירו יותר ממנו ,אלא אדרבה ,יחפוץ שיהיה לחבירו יותר ממה
שחפץ לעצמו!
מדה זו של ‘עין טובה’ תלויה היא במידה רבה גם בב’ המידות
של ‘רוח נמוכה’ ו’נפש שפלה’ ,שכן רק כאשר אדם אינו דורש
מאומה לעצמו יכול להיות מופנה להיטיב לחבירו ולשמוח במה

שיש לחבירו.
לכן תיארה התורה את עינו הטובה של משה ‘מי יתן עם ה’ נביאים’
בסמוך לפרשת ענוותנותו של משה ‘והאיש משה עניו מאד מכל
האדם’ כי דוקא מכוח ענוותנותו ושפלות רוחו יכול היה לשמוח
באמת במעלותיהם של אלדד ומידד.
ג .זה שייך גם לסוף הפרשה שנזהר משה רבינו שלא להאריך
בתפילתו על אחותו מרים כדי שלא יאמרו ישראל בשביל אחותו
הוא מאריך בתפילה אבל בשבילנו אינו מאריך בתפילה ,וכדי
שלא יעלה על דעתם איזה הרהור כאילו הוא דואג יותר לקרוביו
מאשר לכל ישראל קיצר משה בתפילתו ,כדי להראותם את עינו
הטובה שהוא דואג לטובתם כשם שהוא דואג לטובתו האישית,
ואינו מעדיף את עצמו ואת קרוביו על פני טובת שאר בני ישראל!
והנה מיד לאחר פרשה זו הסמיכה תורה את פרשת המרגלים,
פרשת שלח ,וזקני רש”ש לוין זצ”ל ביאר הסמיכות עפ”י מה
שכתב בזוהר הקדוש שהמרגלים נתכוונו לטובתם כי אמרו
לנפשם – כאן במדבר זכינו להיות נשיאים אבל בארץ הקדושה –
כשיתרוממו בני ישראל לדרגה גבוהה יותר – שמא יעבירנו משה
מכסא הנשיאות וימנה אחרים תחתינו ,ולכך הוציאו דיבת הארץ
כדי לעכבם מלהיכנס לארץ.
והגה”צ רבי ליב חסמן זצ”ל דקדק מלשון הזוהר ,שלא חששו
מעצם מה שיפסידו את הנשיאות ,כי מצד זה בודאי הרגישו שיצא
הפסד נשיאותם בשכר ביאתם לארץ הקדושה ,אבל עיקר חששם
היה לראות אחרים מתמנים תחתיהם ,ועיניהם רואות וכלות ,לזה
לא יכלו להסכים ,ובערה בם אש הקנאה והכבוד ותאכל אותם
ואת בני דורם ,עכ”ד.
בזה נראה לבאר השייכות בין פרשת שלח לפרשת בהעלותך,
שהקדימה התורה לבאר מהיכן נבע כוחו של יהושע להינצל
מעצת המרגלים ,ולזה הקדימה את פרשת אלדד ומידד שאמר
יהושע אדוני משה כלאם ,ואמר לו משה ‘המקנא אתה לי ,ומי
יתן כל עם ה’ נביאים!’ משה רבינו לא חשש שמעלתו תעבור
לזולתו ,ותתקיים נבואת משה מת ויהושע מכניס ,וגם לא נתקנא
בכך שאחרים זוכים כמותו לנבואה ,וזה משום שהיה לו עין טובה,
לשמוח במעלתם ובהצלחתם של ישראל ,ולא להתבונן במה
שמפסיד מזה כביכול.
מי שהוא בעל עין רעה תמיד חושש שמא הוא מפסיד משהו ,ובכל
מעלה שיש לחבירו חושש שמא הפסיד מכך משהו ...וחושש
להכנס לארץ ישראל שמא יפסיד נשיאותו לאחרים ,אבל יהושע
לא חשש להפסיד מעמדו וכפי שלימדו משה ‘מי יתן והיה כל עם
ה’ נביאים’ .וממילא לא היה לו הנסיון של המרגלים.
ראיתי מספרים בשם הרב מפונביז’ זצ”ל ,שסיפר כך“ :פעם אחת,
בחורף תש”ז ,כשסעדתי לבי בפת שחרית נכנס אלי במפתיע
החזון איש .קמתי לכבודו ,אך הוא עמד על כך שאסיים את
סעודתי תחילה ...כשנשלמה הארוחה סיפר לי בניחותא כדרכו,
שהגאון רבי אייזיק שר זצ”ל שאלו היכן לקומם מחדש את ישיבת
סלבודקה ,והוא ,החזון איש ,הצביע על בני ברק כמקום מתאים.
אך רבי אייזיק חשש שלא יתפרש הדבר כאילו בא בגבולה
של ישיבת פונביז’ והנהו חושש אולי יגרום בצעדו זו לחלישות
הדעת”...
“עניתי לחזון איש מיד :אדרבה ,ולוואי תבאנה כל הישיבות לבני
ברק ,ותהפוך ל’מקום תורה’ ,מי יתן והיה ...באותו רגע ריחף חיוך
על פניו הקדושות של החזו”א ואמר“ :הגדתי מראש לרבי אייזיק
שבודאי ככה ישיב לי הרב דפוניבז’”...
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חלוקת הסמכות בין הסנהדרין לבין המלך
הרב אברהם הירשוביץ

"ויאמר ה' אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר
ידעת כי הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל אהל מועד והתיצבו
שם עמך :וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך
ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך"
א .במסכת סנהדרין (יז,א) מבואר שהפסוקים הללו מתארים את
יסוד הסנהדרין הראשונה בעם ישראל ובדברים הבאים יובהרו
מספר נקודות בעניינם בקצירת האומר.
ב .מקובל לומר שתפקידי הסנהדרין היו לשפוט את העם משפט
צדק  1וכן להכריע ולפסוק בנושאי הלכה  2ואילו המלך היה ממונה
על ניהול חיי העם בפועל וכדברי הרמב"ם בריש הל' ממרים:
'כשהיה בית דין הגדול קיים ,לא הייתה שם מחלוקת בישראל;
אלא כל דין שנולד בו ספק לאחד מישראל ,שואל לבית דין
שבעירו .אם ידעו ,אמרו לו; ואם לאו ,הרי השואל עם אותו בית דין
או עם שלוחו עולין לירושלים ,ושואלין לבית דין שבהר הבית .אם
ידעו ,אמרו להם; ואם לאו ,הכול באין לבית דין שעל פתח העזרה.
אם ידעו ,אמרו להם; ואם לאו ,הכול באים ללשכת הגזית לבית דין
הגדול ,ושואלין .אם היה הדבר שנולד בו הספק לכול ידוע אצל
בית דין הגדול ,בין מפי הקבלה בין מן המידה שדנו בה אומרין
להם מיד; ואם לא היה הדבר ברור אצל בית דין הגדול דנין בו
בשעתן ונושאין ונותנין בדבר עד שיסכימו כולן ,או יעמדו למניין
וילכו אחר הרוב ,ויאמרו לכל השואלין כך הלכה ,וילכו להם' .3
ג .אולם עיון במקורות מעלה כי הסנהדרין נשאו בתפקיד של
האמונים בפועל על חיי העם בעוד שהמלך היה כפוף להם
במובנים רבים.
ד .המשנה בריש מסכת סנהדרין (ב,א) מונה רשימה של תפקידי
בתי הדין ,על ההרכבים השונים ,ואלו אינם מתמצים בסמכות
שפיטה וחקיקה אלא כוללים סמכויות ביצוע שלא נהוג לשייך
לשופטים וז"ל' :ואין מוציאין למלחמת הרשות אלא על פי בית
דין של שבעים ואחד אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא על
פי בית דין של שבעים ואחד'.
הגדלת שטח העיר והעזרות אינה פסיקה הלכתית או שפיטה
אלא מעשה שלטוני מובהק שנובע מצרכים שונים של העם
ובהתאם לשיקול דעת המנהיג ,ובמשנה מבואר כאמור שהסמכות
היתה נתונה לסנהדרין בלבד .ועל כך הוסיפה הגמרא במסכת
שבועות(יד ,א) תיאור מרתק של אופן הגדלת שטח העיר' :שאין
מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים
וסנהדרין של שבעים ואחד ובשתי תודות ובשיר ובית דין מהלכין
ושתי תודות אחריהן וכל ישראל אחריהם'  .4מעמד הרחבת העיר
בו הובילו הסנהדרין את המלך והעם ממחישה מי הם המנהיגים
של עם ישראל שמנהלים את חיי המעשה בפועל .5
ה .את דברינו ניתן אף לבסס מהאמור במסכת שקלים (א ,א):
'באחד באדר וכו' ומתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות

 1ניתן לציין את דין המלך שמתקיים אצל הסנהדרין בלבד על פני בתי דין רגילים.
 2ולגביהם נאמר ‘כי מציון תצא תורה’.
 3ולגבי הכרעתם נאמר‘ :ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך’.
 4אף שלדעת המפרשים הכוונה לעיר ירושלים ומפאת קדושתה אך נראה שזה הטעם
להרכב של הסנהדרין לעומת בית דין רגיל שאחראי על ההרחבה של ערים רגילות .כמו כן
ברמב”ם לא מבואר שבכוונה לעיר ירושלים דווקא.
 5בפרק ז’ במסכת סנהדרין (משניות א-ג) מבואר שארבע מיתות נמסרו לבית דין סקילה
שריפה הרג וחנק וכו’ מצות הנהרגין היו מתיזין את ראשו בסיף כדרך שהמלכות עושה ע”כ.
קרי ,לבית הדין נמסרו סמכויות שפיטה הנתונות בדרך כלל למלכות.

המים; ועושין כל צורכי הרבים ,ומציינין על הקברות ,ויוצאין אף
על הכלאיים'.
המלך לא היה אחראי על גביית כספי המקדש תיקון הדרכים
וכדומה שאלו סמכויות ביצועיות מובהקות אלא בית הדין .6
ו .אולם אם מבחינה היסטורית ניהול חיי המדינה היה ככלל
באחריותו של המלך  ,7הרי שהאחריות הבלעדית על מלחמות
כנגד אויבים היה לב ליבו של השלטון והמלכים ביטאו כך את
עוצמתם .אולם מדברי המשנה עולה שאף בתחום זה המלך היה
נדרש לקבל את אישור הסנהדרין לפני יציאה למלחמה והללו היו
רשאים למנוע ממנו לעשות כן בהתאם לשיקול דעתם .8
ז .מנגנון בחירת המלך לא מפורש במקרא אולם חז"ל לימדו
שהמלך מתמנה על ידי הסנהדרין ולאחר שבחנו אותו וז"ל
התוספתא (סנהדרין ג,ב)" :אין מעמידין לא מלך ולא כהן גדול
אלא בב"ד של שבעים ואחד שלהם ובירושלמי במסכת הוריות
מבואר שמלך שלא מתמנה כך אינו נחשב למלך על פי ההלכה .9
מעשה בחירה על ידי הסנהדרין מבטא באופן המובהק ביותר את
ההיררכיה בין הסנהדרין ובין המלך.
ח .לאור הדברים ניתן להבין את דברי הרמב"ם בהל' מלכים (ד,
ט) 'שאין ממליכין מלך תחילה ,אלא לעשות משפט ומלחמה:
שנאמר "ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ,ונלחם את מלחמותינו' קרי
תפקיד המלך לא היה בהכרח ניהול החיים השוטפים אלא יציאה
למלחמה ובהתאם למבואר אף זה היה באישור הסנהדרין ומכאן
שתפקידו היה ניהול ותכנון המלחמה בפועל .10
בחירת חברי הסנהדרין
ט .במסכת סנהדרין (יז ,א) מבואר שחברי הסנהדרין הראשונה
נבחרו כל אחד ע"י משה רבנו 'אמר משה כיצד אעשה אברור
ששה מכל שבט ושבט נמצאו שנים יתירים אברור חמשה חמשה
מכל שבט ושבט נמצאו עשרה חסרים אברור ששה משבט זה
וחמשה משבט זה הריני מטיל קנאה בין השבטים מה עשה בירר
ששה ששה'.
י .מכאן ואילך נבחרו חברי הסנהדרין החדשים על ידי חברי
הסנהדרין הקיימים וכך וידאו לעד את בחירתם של המובחרים
ביותר שינהיגו את העם ויהיו רבותיו וכפי שכתב ברמב"ם בהלכות
סנהדרין (ב ,יא) 'אמרו חכמים ,שמבית דין הגדול היו שולחין בכל
ארץ ישראל ,ובודקין :כל מי שמצאוהו חכם ,וירא חטא ,עניו,
ושפוי ,ופרקו נאה ,ורוח הברייות נוחה הימנו עושין אותו דיין
בעירו .ומשם מעלין אותו לפתח הר הבית ,ומשם מעלין אותו
לפתח העזרה ,ומשם מעלין אותו לבית דין הגדול'...

 6אין לומר שהמשנה איירי בזמן שלאחר שפסקה המלכות משום שבתקופה שהקריבו
קורבנות בביהמ”ק המלוכה היתה קיימת.
 7וכאמור אף זה חלק זה היה נתון בידי הסנהדרין.
 8הדברים אמורים במלחמת רשות בלבד אולם במלחמת חובה אין צורך לאישור
הסנהדרין אך לאף מלך לא היה שיקול דעת בדבר והוא היה מחויב לפתוח במלחמה ואין
בכך כדי להורות על כוח ביצועי שניתן לו.
 9ברדב”ז כתב(מלכים ג ,ח) :כל המורד במלך ישראל וכו’ .והאי מלך היינו שהומלך על
פי נביא או שהסכימו עליו כל ישראל אבל אם קם איש אחד ומלך על ישראל בחזקה אין
ישראל חייבין לשמוע אליו והממרה את פיו לא נקרא מורד במלכות (הוא מוסיף שניתן
לבחור מלך אף באמצעות בהסכמת העם ולא התבררו לי מקור דבריו)
 10אכמ”ל בביאור עניינו של המלך בהליך השפיטה.
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אין לך דבר העומד בפני הרצון
הרב אלימלך קארפ שליט”א

א .בגליון הקודם השתדלנו לבאר כח הרצון אשר כלל ישראל הגיעו
דרכה ל”רצוננו לראות את מלכנו” .הפעם נביא את דברי הזוה”ק תרומה
(דף קסב ):כל מילין דעלמא לא תליין אלא ברעותא” אשר זה מקור
מאמר החכם “אין דבר העומד בפני הרצון” .הרצון הוא כלי נורא ,אפשר
דרכו להגיע למעלות נוראות כפי שיבואר ,אך מאידך רצונות רעים גם
אצלם קיים הכלל “אין דבר העומד בפני הרצון” .גם מפרשתינו (ט,ז)
יש ללמוד כן“ :ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם
למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה’ במועדו בתוך בני ישראל” יש כאן
תמיהה המופיעה באוה”ח הקדוש ועוד האיך חשבו מתחילה שיוכלו
להקריב למרות שהם טמאים ,והרי רק לאחר שאמר להם משה אין
קדשים קרבים בטומאה ,אמרו לו טענה נוספת .עוד צריך לימוד מה
שכתוב בפסוק הבא “ויאמר עליהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה
ה’ לכם” ,מדוע סבור היה משה שהקב”ה יצוה להם ולא לו .עוד צריך
לימוד ,דהרי לא בכל מקום שיש ויכוח היה משה מביא דבריהם להקב”ה
וממתין לשמוע ,אלא אם היה בדבריהם להסכים עמהם היה לו להסכים
עמהם לזרוק הדם בטהורים ולהקריב בטהורים ,ואם הוא ניצחם בטענתו
אז הם לא יכולים להקריב כלל ,ומדוע שינה כאן משה ואמר שימתין
לשמוע מה יצוה לו ה’ .בספרי כאן (פיסקא סח אות קפא) כתוב ויאמרו
האנשים ההמה אליו וז”ל “מגיד שהיו בני אדם כשרים וחרדים על
המצוות” נשאלת השאלה ,איפה יש כאן הגדה שהם כשרים וחרדים על
המצוות .התשובה היא ,כי טענת “למה נגרע” נבע מהשתוקקות עמוקה
לקיים מצות קרבן פסח ,ולמרות שהיו אנוסים בקיומה ולא היתה להם
עבירה באי הקרבתם ,מ”מ הם לא היו מסוגלים להחסיר מצוה ,וכלשון
הירושלמי “אונס כמאן דעביד לא אמרינן” .השקפתם לא היתה לחפש
פטורים ,ומעבר לזה גם לא להשלים עם פטורים ,כי סוף סוף הם נשארו
בלי עשיית המצוה .הם ראו בעשיית המצוה האופן להתקרב ולהתדבק
בהקב”ה ,ולכן גם באונס ופטור בעשיית המצוות הרגישו שנשארו עם
חסרון של הפסד התקרבות להקב”ה .מעתה ,מובן מה שהתחילו לטעון
שיקריבו בטומאה ומשה השיבן וכו’ כי ברגע שאדם אינו מוכן לוותר על
עשיית המצוה הוא יעלה כל טיעון ויעשה כל טצדקי  ,רק בשביל שלא
להפסיד עשיית המצוה.
ב .הספרי מוצא דוקא בטענה זו של “למה נגרע” התכונה של “חרד
על המצוות” .אנו רגילים לכנות בתואר זה מי שחרד לעשות המצוה
כתיקונה בכל פרטיה ,מי שכבר נתחייב במצוה וחרד לקיים אותה בכל
פרטיה דקדוקיה וכוונותיה או מי שמוטל עליו המצוה שלא יחמיץ זמן
המצוה .אך הספרי מגלה לנו דיש דרגא למעלה מזו בחרד על מצוותי,
והוא איש הפטור או אנוס מלקיים מצוה ,ובכל זאת עושה כל טצדקי
בכדי שיוכל לעשות ולקיים המצוה .מדובר באיש אשר כמו לאדם
הגשמי העני ,כשלא יוכל להרשות לעצמו לחיות כמו העשיר יצטער
על היותו עני ואי השגת מבוקשו בהנאות .כמו כן ברוחניות ,החרד על
המצוות לא משנה לו כלל שהוא אנוס ,כי סוף סוף ישאר בלי עשיית
המצוה .ובאמת הם זכו בזכות השתוקקות זו ואי ויתור זה לפסח שני.
עלינו ללמוד מזה שאם האדם מתעקש וכל מבוקשו היא שלא להפסיד
קרבת ה’ אפילו שהוא פטור על פי דין ,הקב”ה יסייע לו לקיים המצוה.
ולפי”ז נבין את מה שכתב עוד בספרי (פיסקא סח אות קפג) וז”ל
“ראויה היתה פרשת טמאים שתאמר על ידיהם [ובילקוט שמעוני רמז
תשכא ,הגירסא :ע”י משה] לכך שמגלגלין זכות ע”י זכאי וחובה ע”י
חייב” .הבה נבין את כוונת הספרי ,הרי הם קיימו מצוה אשר בגללה לא
יוכלו אח”כ להקריב קרבן פסח ,ומצוה זו פשוט שלמרות שמצוה גוררת
מצוה ,היא לא תגרור מצוה שנדחית ע”י קיום מצוה הראשונה .אך ורק
ע”י השתוקקות ודאגה לקיים את הקרבת פסח ןלא להפטר ממצוה
זו ,בכוחה להביא לידי גילוי של פרשה חדשה של פסח שני הנאמר
להם .גלגול זכות אדיר זה של הוספת פרשה של פסח שני היה בכוחו
להתגלגל רק ע”י ה”זכאי” של אנשים כשרים וחרדים על המצוות ההמה.
אצל בנות צלפחד פרש”י שנאמר להם כך כתובה פרשה זו במרום ,אבל
כאן לא נאמר להם שכתובה פרשה זו במרום משום שבאמת לא היתה
כתובה אלא הם המשיכו פרשה חדשה ע”י השתוקקותם.

נשאלין אלא לבעל המעשה” והראב”ד פי’ כלומר כל זמן שיכול לבא
בעל המעשה לא יעשה שליח .וצ”ב ,מדוע דוקא כאן נאמר כלל זה,
אלא משום שכאן מה שהביא להוספת פרשה אינה רק תוכן בקשתם
אלא כל דאגתם והשתוקקותם בעמדם לפני משה היא גם מה שהביא
לידי הגשת משה את דבריהם לפני ה’ .אילו היו שולחים את בקשתם
ע”י שליח לא הי’ משה ניגש בשאלתם אל ה’ .בפרשת כי תשא (לג,ז)
כתוב “והיה כל מבקש ה’ יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה” סוד
המבקש אומר המשגיח מורינו הגה”צ ר’ ירוחם זצ”ל טמון בו הכח של
“למה נגרע” הכמיהה להתקרב אל הקב”ה ע”י מצוותיו .אין פלא ,אשר
משה רבינו ראה בזה סיבה להפנות שאלתם ובקשתם להקב”ה.
ד .תשוקה למצוות באופן שמחפש האיך להתחייב ולא להפסיד
המצווה אנו מוצאים בכמה מקומות .הגמ’ בברכות (דף לה ):ואמר
רבב”ח אמר ר”י משום ר”י בר’ אלעאי בא וראה שלא כדורות
הראשונים דורות האחרונים ,דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן
דרך טרקסמון כדי לחייבן במעשר ,דורות האחרונים מכניסין פירותיהן
דרך גגות דרך חצירות דרך קרפיפות כדי לפטרן מן המעשר .במבט
שטחי היינו אומרים שיש גריעותא בדורות האחרונים מה שחיפשו
לפטור ,ואילו דורות הראשונים לא חיפשו תחבולות לפטור ולכן הם
עשו כהוגן .אך האמת דלשון “בא וראה” משמע שצריך כאן להתעמק,
והרי היו הראשונים מכניסים דרך טרקסמון “כדי” לחייבן במעשר,
הרי שהיתה כאן כוונה לחייב במעשר ולא בריחה מלפטור גרידא.
כנראה ,דגם באופן שרגיל להעלות דרך הגג אצל דורות הראשונים
חיפשו טצדקי שיתחייבו במעשר ,וטרחו להכניס דרך טרקסמון בכדי
שיתחייב במעשר .וכך יש ללמוד מהחזו”א זבחים (סי’ ד ס”ק יח)
שלמד מכאן דלר”א דס”ל דחוץ לאסקופת העזרה נחשב דרך רחוקה
אז ממדת חסידות חייב להכנס לעזרה וכמו חסידים הראשונים שהיו
מכניסים דרך טרקסמון ,הרי שהחזו”א למד כן בכוונת הגמ’ דגם
באופן שלא היה בתכנית שלהם להכניס דרך טרקסמון הכניסו דרך
שם בכדי שיתחייב .וכמו”כ במנחות (דף מא ).בחסידים הראשונים
כיון שארגו שלש היו מטילין בה תכלת ,והגמ’ אומרת שאני חסידים
דמחמרי אנפשייהו ,והיינו שהיו מחפשים להתחייב גם במקום
שפטור.
ה .מקום שני הוא בע”ז (דף ג ).דהקב”ה אומר לאומות העולם מצוה
קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה וכו’ כל אחד ואחד עושה
סוכה בראש גגו והקב”ה מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז ,וכל אחד
ואחד “מבעט” בסוכתו ויוצא וכו’ משום דישראל נמי זמנין דמשכא
להו תקופת תמוז עד חגא והוי להו צערא ,והאמר רבא מצטער פטור
מן הסוכה ,נהי דפטור בעוטי מי מבעטי וכו’ .מתבאר דמהות הישראל
הוא שלא רק שאינו מבעט בסוכתו אלא הוא מצטער על שהוא
מצטער ופטור מן הסוכה ,כלומר הוא מצטער על פטורו ומשתוקק
שהיה יכול לקיים חיובו .מבהיל הוא ,שעיקר המבחן בין גויים לעם
ישראל הוא בקיצוניות הזאת שבבא קושי הגוי יבעט ,והיהודי לא
רק שאינו מבעט אלא מצטער על שאינו יכול לקיים החיוב .ונראה,
דלאור זה גם מה שאמר בגמ’ ע”ז (שם) מי שטרח בערב שבת יאכל
בשבת ,אינו רק עבור עשיית וקיום המצוה אלא עבור הטירחא
והדאגה והדקדוק וההשתוקקות שלא לאבד מצוה .זהו כח הרצון
כשהוא הסכמה עמוקה וקבועה בלב האדם אשר מוליד השתוקקות
עצומה שרק הולך ומתגבר ,בכחו להביא לידי פרשה חדשה של פסח
שני .ולצערינו גם למוטב יש כח וסוד הרצון ,גם ברצון והסכמה לרע
יש בכחו לגרור הרס ואבדון מכח אין דבר העומד בפני הרצון .הגוי
שבסולם הערכים שלו הוא להתענג בתענוגי עוה”ז הרי זה עיקר רצונו,
בקושי הכי קטן ובצער הכי מזעיר הוא בועט .הבא לטמא פותחין לו,
ובדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו כמבואר במכות (דף י.):
רצונו הרע של בלעם הוא שגרם שמן השמים יסייעו לו בבחינת אין
דבר העומד בפני הרצון...

ג .ובאמת גם משה עמד על גדלות בקשתם של “למה נגרע” שיש
בכחו להביא לידי צווי חדש ,ומחמת זה הגיש את שאלתם אל ה’,
כי עצם הדין היה פשוט לו ,אלא שהבין והרגיש מעומק צמאונם
וכמיהתם שיש להגיש זאת לפני ה’ .ובזה נבין גם מה שכתוב בספרי
(שם) וז”ל “האנשים ההמה אליו ,שאין ת”ל ההמה אלא מגיד שאין
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THE VIBRANCY OF REFLECTION
Rabbi Yoel Klein

H
abit. An incredible concept that, like the parah aduma
is liable to lift up the impure and then turn around and
defile the very ones connecting to it. Its advantages are
obvious. We want to start our day better, getting up earlier.
So we set four alarms around our room and arduously pull
ourselves out of bed the first morning. Through great
difficulties and perseverance we do this a second and third
time and suddenly we find that our body starts to regulate
to the timing. It becomes a habit and our life is changed.
Granted that with external actions this hopefully brings
a lasting change for the good, however when there is
anything internal involved the repetition then comes back
to haunt you. For example you decide to stop the speedy
mindless mumble of your shemona esrei and in its place
focus on the simple meaning of every word. As difficult
and time consuming it might be, after a few times your
focus improves and you’re blown away by the depths of
what you were aimlessly repeating your entire life. Then
a few days or weeks later something else subtly begins
to happen. You notice that the fire and passion is slowly
fading. The excitement over the novelty of the experience
is being replaced by the robotic repetition of rote.
Our parsha starts off this week with Aaron being
commanded to tilt the six exterior wicks of the menora
towards the central light. The passuk (8:3) then says that
Aaron did as he was asked to. On which rashi commentsthis was said to tell you shelo shina, he didn’t deviate one
bit from his mission. Taking this seemingly redundant
idea to a deeper level, the Chassidic masters point out that
the word shina also means to repeat. In which case the
passuk would then be telling us that although Aaron did
the exact same procedure every single day, never once was
it done with the lethargy of rote. It was done with vibrant
mindfulness and bursting passion every single time.
Reb Shlomo Wolbe says that when we approach each
shemona esrei it should be said from such a fresh
perspective that it feels as if we’ve never said it before. And
this vigor has to repeat itself three times a day every day
of our lives. The obvious difficulty with this is that most
of us don’t feel like all that much has changed since the
last time we’ve davened a few hours ago. If so how can we
inject life into the monotonous obligations we churn out
again and again? To start, in the bracha for wealth we say
mevareich hashanim, which simply means that Hashem
blesses the years. Looking deeper into these words we
can say that the root of the word mevareich is connected
to the berech, the knee. It holds in it a connotation of
bowing and submission. Hashanim, is rooted in the same
word as shina, to repeat. All together these words could
be saying, that to first break out the looping empty cycle
of repetition, we have to open ourselves to reality. To see
that beyond the superficial world of hello and goodbye
that seems to continuously be the same, there is an inner
world of our lives that is constantly moving.
On a metaphysical level this manifests powerfully through
the statement in davening we say- “uvituvo mechadesh…

in His goodness he perpetually renews the work of creation
every day”. Which means that the spiritual world we live
in is in essence totally new every second, allowing us the
chance to return from any perceived or real mistakes
we’ve made. On a biological level the fabric of cells and
atoms that connect to make up the physical world we live
in is constantly changing and moving. We are never the
same beings from one day to the next even from the most
mundane understanding of life. Even after accepting this
as truth how can we integrate and actualize this renewal,
so that it keeps our service of Hashem dynamic?
In the Shabbos morning tefillah of nishmas we say that
even if our eyes were illuminated like the sun and the
moon we would still not be able to adequately express
our gratitude towards Hashem. The use of the sun in this
metaphor is understood, as it is pinnacle of light in our
world. The question is the comparison to the moon, which
actually has no light of its own, but only reflects that of
the sun. Why then would we liken our eyes to the dimmed
mirrored glow of the moon? To answer there is a story of
a person named Naftali, who held the same routine every
morning. He would get up early, learn a set amount, daven
shachris, then catch the train to Manhattan after a brief
stop at home. One morning it was especially important
that he be on schedule as there was an important yet
short, birthday party being celebrated in the office right at
the onset of the workday. He could not miss that birthday
party. Of course, as he was swiftly exiting shul, Moshele
the elderly holocaust survivor, called him over and began
to commiserate over his horrific wartime experiences.
Moshele was not known to do this and as much as it
was obvious that this meant a lot to him, as the minutes
passed Naftali also realized that it meant him missing his
all too important time slot at the office. But out of respect
and kindness for another human being Naftali allowed
Moshele to fully express what he needed to, and after 30
minutes he came to accept that he wouldn’t be making it
to that birthday party. After the heartfelt thank you of
Moshele, Naftali rushed to his office only to see the world
trade center that he worked in every day, in flames on that
infamous September eleventh morning. Naftali didn’t
teach Moshele anything that morning. He only listened.
Yet that reflection helped another Yid come to a peace he
couldn’t have come to on his own. And in the end it also
saved his life.
In our own lives too we can shine the lights of the torah
and beauty of Hashem all around us and even inside of us.
However we have to also take some time to reflect upon
how and what our inner world looks like. What does the
quality and quantity of our service of Hashem look like.
How are we relating to the people around us- our parents,
our spouse, our friends. Are we maximizing our time and
talents to their fullest? By being conscious of the subtle
nuances in our life that are continuously changing we can
also bring a great renewed energy into every seemingly
routine moment we partake in.
Have an amazing Shabbos!
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אפיית לחמניות חלביות בצורה שונה
הרב משה נאומבורג

במאמר הקודם הבאנו את דברי הגמ’ בפסחים שיש איסור לאפות
עיסה שיש בה חלב ,והטעם הוא שמכיון שלחם הוא עיקר מאכלו
של האדם ואוכלים ממנו בכל הסעודות ,יש חשש שמא ישכח שהוא
חלבי ויבוא לאכול ממנו בארוחה בשרית.
עוד הבאנו את דברי הגמ’ שהביאה היתר שביארוהו הראשונים
בכמה אופנים א .שיאפה ממנו כמות מועטת ,שהוא שיעור אכילה
שאוכלים ביום אחד ,שבאופן זה אין חשש ,היות ויבוא לאכלו באותו
היום שאפה ועדין יזכור שהוא חלבי או בשרי ,ב .שיאפה ממנו
בצורה שונה שצורה זו תזכיר לו שלחם זה חלבי ,ולא יבוא לאכול
אותו בארוחה בשרית .וכפי שביארנו ,יכול לעשות אחד מהאופנים
שנזכרו.
במאמר זה נעסוק בהיתר של שינוי הפת ,ובעוד פרטים באיסור זה.
היתר של שינוי הפת
היתר זה של שינוי הפת נאמר גם אם אופה כמות גדולה של לחמים
וכיו”ב ,היות וגם אם ישהה את הכמות שאפה ,אין חשש שישכח
מאיזה מין הם עשויות ,היות ולעולם צורת הפת תזכיר לו את האופן
בו הוא אפה את הפת.
זמן עשיית השינוי רק לפני האפיה
כל ההיתר של שינוי הפת הוא רק אם עשה את השינוי בעודה עיסה,
דהיינו לפני האפיה ,ואם אפה את הפת בצורה הרגילה ,ואחר האפיה
עשה את השינוי ,כגון שחתך אותה בצורה שונה אין זה מועיל והפת
אסורה ,הגם שיש היכר על הפת ,היות ואיסור זה של חז”ל הוא אינו
איסור על האדם לאפות ,אלא הוא איסור על הדבר הנאפה ,לכך מה
יועיל אם יעשה שינוי אחר האפיה ,כיון שחל איסור על המאפה
בשעת האפיה.
נעשתה הפת חלבית לאחר האפיה
אם נעשתה הפת חלבית לא מחמת שהוא עשאה ,כגון שאפה עיסה
רגילה ואח”כ קרה אונס ונשפך חלב על המאפה ,בכה”ג יועילו
ההיתרים גם לאחר האפיה ,כגון שיחתוך בצורה שונה ,וכן יחלק
לאחרים לכל אחד בשיעור מועט ,היות ולא חל חלות איסור על
המאפה.
צורת השינוי
צורת השינוי שיש לו לעשות את הפת יכולה להעשות בכל צורה
שהיא ,ובלבד שצורה זו תגרום להיכר ובכך הרואה יבוא לשאול מה
טבעו של מאפה זה.
לכך אם רגילים אצלו בבית לעשות לחמים ולחמניות פרווה בצורה
מסוימת ,יש לו לשנות מצורה זו שמחמת שינוי הצורה יזכר שאפה
אותה עם חלב ,וכן כל כיוצא בזה.
האם מועיל שינוי חיצוני
שינוי המחייב בפת לא צריך להיעשות דווקא בפת עצמה ,דהיינו
שלא חייב שהפת צורתה תהיה שונה ,כגון שתהיה קלועה מהאופן
שרגילים לקלוע ,אלא מועיל כל שינוי שיהיה ,ובלבד שיהיה קודם
עשיית הלחם.
לכך יכול לעשות צורה המקובלת לעשות לחמניות ולחמים פרווה ,רק
שיניח מדבקה שכתוב עליה “חלבי” ,וכן מועיל שיניח דבר המעיד על
מין הפת ,כגון שישים חתיכות של גבינה מע”ג הלחם באופן שיהיה
ניכר שזה גבינה גם אחר האפיה.
לכתוב ‘חלבי’ מע”ג אריזה של חטיפים
בשוק קימים חטיפים שכתוב מעל גבי האריזה “חלבי” ,דבר זה
מועיל לעשות לכתחילה הגם שנכתב אחר שהוכן ,היות וחטיפים
הם לא בכלל הגזירה של חכמים ,כיון שהגזירה היתה רק על דברים
הנאכלים בכל סעודה.
כשניכר המילוי מהמאפה

היכר גדול מזה ,לכך יכול לאפות בורקס הממולא בשר או גבינה
באופן שניכר המילוי במאפה.
יש לשים לב שלפעמים רק ניכר שהוא ממולא ,אבל לא ניכר מה
הוא המילוי ,ובכה”ג יש לעשות את השינוים שנזכרו לעיל ,היות ויכול
לצאת מכשול כיון שלא רואים במה הוא ממולא.
בורקס גבינה משולש
מהסיבה שנזכרה בקטע הקודם נוהג העולם לאפות בורקס גבינה
בצורה משולשת ,היות וזה לא הצורה הרגילה ,ומאפה זה הוא בכלל
גזירת חכמים שחששו למכשול ,היות ודבר זה שאוכלים לצידו דברים
נוספים ,ויש חשש שלא ידע מה תוכן המילוי כיון שהוא מכוסה כולו
בבצק ,ויבוא לאוכלו יחד עם בשר ,לכך הצורה המשולשת מונעת
מכשול.
אפה בורקס גבינה בצורה רגילה
מי שאפה בורקס גבינה באופן שלא ניכר המילוי ,ואפה ללא שום
שינוי וכן אפה ממנו כמות גדולה ,רבו הסוברים שמאפה זה יהיה
אסור באכילה ,ולא יועיל לו שום היתר כגון לחתוך לאחר האפיה
בצורה משולשת ,וכן להמעיט את הכמות ע”י שיחלק לכ”א כמות
מועטת וכן ישאיר אצלו כמות מועטת ,היות וחל על מאפה זו חלות
איסור.
אמנם יש מיעוט דעות שסברו להתר ,ונימוקם שעצם זה שהוא
ממולא הוה בכלל היכר ,ולא יבוא לאוכלו עם בשר ללא בירור כיון
שהוא רואה שהוא ממולא בדבר מה ,וכיון שפעמים ממלאים עם
בשר ופעמים עם חלב תמיד יבוא לברר.
אפה לחמניות ללא שינוי
יש לשים לב שכל ההיתר הנ”ל הזה הוא רק במאפה הממולא ,אבל
בחלות ,לחמים ,ולחמניות שאינם ממולאים אין שום היתר של שינוי
לאחר האפיה והעושה כך יש לו להשליך לפח.
נעשה היכר ונתבטל
מי שעשה היכר בפת ונעלם ,כגון שכבר לפני האפיה הניח פתק
המורה על מין המאפה ואח”כ נפלה המדבקה ,מועיל לעשות שוב
שינוי אחר האפיה ,היות ואפה בהיתר.
היכר על ידי ריח
יש שכתבו שאם הריח של המאפה מעיד ממה הוא עשוי ,כגון
שמריח ריח של גבינה אפויה מהמאפה ,לא צריך לעשות שום היכר
וכן יכול לאפות כמות גדולה.
יש שתמהו על היתר זה ,היות ועדין יכול לצאת מכשול ,כגון מי שאין
לו חוש ריח או שהוא מצונן וכיו”ב.
אם מועיל שינוי פת למאפיות
יש לדון אם היתר זה של “שינוי הפת” מועיל רק רק אם עושה עבור
בני ביתו ,או שמועיל גם אם עתיד למוכרם ,דהנה בני ביתו יבחינו
בשינוי ,שכן יודעים שאין זו הצורה המקובלת בביתם ,אבל מאידך
הרבים לא ידעו להבחין.
עוד יש לדון על צורות היודעות באותה העיר למאפים חלביים ,שגם
אם בני העיר ידעו יש חשש שמא הבאים מעיר אחרת לא ידעו.
הדבר מצוי שיש ארצות ששם יש צורות מיוחדות למאפים חלבים
והבא מארץ אחרת לא ידע והוא יבוא לידי מכשול.
יש שרצו לאסור בזה ,אבל אם עושה בצורה שהיא ממש שונה שידוע
לכולם שהוא עשוי ממין מסוים יש להתיר,
עוד יש לומר שגם לאוסרים באופן הנ”ל ,שונה הדין שיועיל לעשות
היכר אחר האפיה ,היות ובכה”ג אין איסור על הפת ,דסו”ס עשה את
הפת בצורה שונה...

אם ניכר על המאפה תוכן המילוי לא צריך שום היכר ,היות ואין לך
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פסוק בפרשה

הרב גרשון ברטמן

והאיש משה ענו עניו מאד מכל האדם אשר על פני
האדמה
‘ענו’ – אינו חושש לכבודו
והאיש משה עניו בדעתו מאוד מן כל בני האדם שעל פני האדמה,
ולא חשש למילותיהם ולדבריהם.
(תרגום יונתן בן עוזיאל ,ע”פ כתר יונתן)

ענו  -שפל וסבלן.

כי ישנם כמה סיבות גשמיות הגורמים כניעה ושפלות לאדם ,כגון
חלישת כח הגוף מפני החלאים או ממזג רע וחלישות הרכבתו ,או
כשימצאוהו פגעים או ריש עד שהוא מצטרך לבריות ,המעצבים את
הרוח ומשברים את הלב ומכניעים אותו ,וכל אלה לא היו במשה ,אבל
מדעתו ורצונו התנהג בדרך ענוה ,ואף שלא היה נעלם ממנו סגולותיו
היקרות ,ידע שהוא אב לחכמים ולנביאים ,בכל זה היו כל זולתם
הפחותים ממנו נחשבים מאד בעיניו ,העביר זכרון סגולותיו ומעלותיו
הנפלאות מנגד עיני לבו והטה עיניו לטובת כל זולתו ,ונפש כל אחד
מישראל היה יקר בעיניו יותר מנפש עצמו ,עד שבחר להימחות
מספר החיים למען הציל נפשות ישראל ,וזה הפלא ופלא ומעלה
שאין אחרי’ עוד ,ועל זה העיד הכתוב שלא היה כמהו במידת ענוה.

(רש”י)

ומשמעות עניו הוא שאינו חושש לכבודו וצערו ,ולא משום שהוא
שפל בעצמו ואינו מכיר בעצמו שאינו ראוי לזה הצער והעדר הכבוד,
אלא משמעות עניו שהוא מתנהג בלי חשש על כבודו.
(נצי”ב  -העמק דבר)

ענו מאד
ענו  -חסר יו”ד .שמעתי שהיה קשה בעיניו לכתוב על עצמו לשון
ענוה ,ודלג היו”ד להראות לעולם שהיה רע בעיניו לשון ענוה לכותבו,
אמר לו הוא יתברך למשה ,מה כתבת ,הלא חסרת י”וד אחד מכבודך,
חייך שתכתוב ‘מאד’ ,להוסיף כבוד על כבודך.
(פירוש הרא”ש)

ומה שהוסיף “מאד” כי הדרך הישרה שיבור לו האדם בכל שאר
המדות הוא המיצוע ,אבל במדה זו ראוי שייטה מן המיצוע ושיתרחק
אל הקצה האחרון ,ומזה אמרו רז”ל (אבות ד ,ד) ‘מאד מאד הוי שפל
רוח’.
(רבינו בחיי)

וכאשר תינצל מן הכעס ,תעלה על לבך מדת הענוה ,שהיא מדה טובה
מכל המידות הטובות.
(אגרת הרמב”ן)

עיקר ניסיון הענוה הוא לאדם שיש בו מעלות רבות

(הכתב והקבלה)

ע”י הענוה זכה משה לתורה מסיני
משה קיבל תורה מסיני .ר”ל משה שהיה עניו מאוד ,עי”ז קבל התורה
שנמשלה למים שמניחין מקום גבוה ומתאספים בנמוך (עיין תענית
ז’ ע”א) ,ולכן קבל התורה מסיני הנמוך בהרים (ע’ מגילה כ”ט א’),
להורות דרק ע”י ענוה שהיא המקור לכל המידות הישרות יזכה אדם
לתורה.
(תפארת ישראל ,מסכת אבות פרק א’)

החשיב עצמו כאדם מת שאינו עוד על פני האדמה
‘אשר על פני האדמה’ .הוא מיותר וכבר דרשו בספרי על זה ,ולפי
הפשט כי באמת בטעמו של ענוה יש הרבה אופנים על מה שאינו
חושש לכבודו ,יש מזה הטעם ויש מזה הטעם לפי ענין של כל אחד,
אבל משה רבנו ע”ה היה כאדם שאינו עוד על פני האדמה ,היינו כמת
שאינו יודע או שאינו מרגיש ,ואם כן אינו מרגיש שום צער והיינו
דאיתא במסכת תמיד (ל”ב א’) דאלכסנדרוס מוקדון שאל לחכמים
מה יעשה אדם ויחיה ,והשיבו ימית את עצמו ,ופירושו ישפיל את
עצמו שלא ירגיש בצער ובהעדר הרצון והכבוד ,וזה היה מדתו של
משה רבנו.
(העמק דבר)

מדברי רבותינו
כל מצוה צריך שיהא אדם עושה אותה בכוונה ,לשמה ,חוץ מן הענוה.

והאיש משה ענו מאד .עניו בדעתו .או אינו עניו אלא מממון ,והלא
כבר נאמר פסל לך (שמות לד א) ,שיהיה הפסולת שלך ,ואותם אבנים
שפסל של סמפרינון היה ,ומשם נתעשר משה ,ואם תאמר עניו בגופו
שהיה חלש ,והלא ירד על סיחון ועוג והרגם ,אלא עניו בדעתו ,שהיה
שומע חרפתו ואינו משיב.
(מדרש אגדה)

אמר רבי יוחנן ,אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גבור
עשיר חכם ועניו ,וכולן ממשה ,עניו  -דכתיב והאיש משה עניו מאד.
(נדרים ל”ח ע”א)

וגם זה מוסיף פלא ,במה זכתה מידת הענוה להשראת השכינה .ולכן
נראה לי דכל אלה המעלות יחד – עשירות גבורה וחכמה  -שוים
הם בעיקרם ויסודם אל מעלת הענוה ,והבאור הוא ,כי מעלות אלו
מגדילים ערך הענוה ,יען שאינו דומה ענוה של איש חלש ואביון ואינו
מלומד ,לענוה של איש גבור ועשיר וחכם וגם בעל קומה ,יען כי בעוד
שלהראשון ענוותו באה לו בטבע מסיבת שפלותו ורוחו הכהה ,הנה
להשני מעלות נפשו וכשרונותיו גורמות לעורר בו רוח גאוה ולפסוע
על ראשי אנשים פחותים ממנו ,ואם איש כזה הוא עניו אמתי אז
מדת ענוותו באמת מעלה גדולה היא מאין כמוה ,וזהו דאשמעינן
שאע”פ שהיה משה גבור ועשיר וחכם ובעל קומה אפ”ה היה עניו
מכל האדם ,ואשמעינן דאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא
על גבור ועשיר וחכם ,ועם כל אלה הוא עניו ,ודו”ק.

(ר’ מנחם מנדל מקוצק)

אין אנו מוצאים בתורה מצוה מפורשת על ענוה ,שכן אילו ניתנה על
כך מצוה מיוחדת ,היה אדם בא לקיימה ,ואומר תחילה ‘לשם יחוד’,
ו’הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של ענוה’ ...וממילא לא היתה
זו עוד ענוה.
(ר’ יחיאל מיכל מזלוטשוב)

רב אחד ,גדול מאד בתורה ,שאל את ר’ נפתלי מרופשיץ :יאמר נא לי,
במה קנה את ליבם של הבריות שבאים אליו באלפים רבים כל כך?
וכי אין אני גדול בתורה יותר ממנו ,ומפני מה אין הם באים אליי?
‘אומר לך את האמת’ – השיב ר’ נפתלי – ‘אף בעיני הוא כפליאה...
אבל כפי שנראה לי ,הסיבה שבאים אלי היא בגלל זה גופא ,שמעולם
לא שאלתי מפני מה אינם באים ,ואילו אל כבודו אין באים ,משום
שהוא שואל’...
(מאוצרנו הישן)

זה נכון שכל אחד ואחד חייב לומר ‘בשבילי נברא העולם’ (משנה
סנהדרין פ”ד מ”ה) ,אבל אסור לו לעולם לשכוח שגם בשביל חבירו
נברא העולם!
(הגאון ר’ משה מרדכי פרבשטיין ,ראש ישיבת חברון)

(תורה תמימה)
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עניני עוסק במצוה פטור מן המצוה
הרב מאיר שולביץ

בפרשתנו (במדבר פרק ט פסוק ו) “ויהי אנשים אשר היו
טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא ויקרבו
לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא” ובגמ’ סוכה (כ”ה ב’)
דרשו :אותם אנשים מי היו ,עוסקים במת מצוה היו ,שחל
שביעי שלהם בערב פסח ,שנאמר ולא יכלו לעשות הפסח
ביום ההוא ,ביום ההוא אין יכולין לעשות ,הא למחר יכולין
לעשות .והיינו דמכאן ילפינן ג”כ לכללא דעוסק במצוה פטור
מן המצוה.

[לכאורה ספק האחרונים הוא גם בעוסק בספק מצוה אי נפטר
מספק מצוה דאפשר דהאי מצוה והאי אינו מצוה ואינו עוסק
במצוה (והעיר אחד התלמידים דלכאורה ראיית הצפנת פענח
תהא רק על ספק זה ולא על ספק האחרונים אי נפטר מודאי
מצוה ,כיון דבתוס’ היה אפשר לומר דחשיב לר”י שומר שכר
הואיל ואם יבא אליו ספק עני כמצוי בזמננו דכמעט כל העניים
הם רק ספק עניים מיפטר ,אבל אי יבא ודאי עני אפשר דבאמת
יהא חייב לתת לו].

וראיתי להעמיד בעניין זה כמה ראשי פרקים בעניין עוסק
במצוה:

עוסק במצוה בדרבנן

שאלה:

ודאית.

יש לדון האם עוסק בספק מצוה ,פטור מקיום מצוה

תשובה :הסתפקו האחרונים בדין עוסק במצוה פטור מן
המצוה ,אי עוסק בספק מצוה נמי פטור מן המצוה .ביאור הספק
האם נימא דהואיל ואיכא צד דאינו מקיים מצוה ע”כ אינו יכול
להפטר ממצוה ודאית ,או כיון דמדין ספיקא לחומרא נתחייב
להתעסק בהך ספק מצוה ,גם בזה איכא דינא דעוסק במצוה
פטור מהמצוה .וצד ראשון ס”ל דשמא ספיקא לחומרא לא מיקרי
עוסק במצוה .ואפילו להי”א דספיקא לחומרא זהו חיוב חדש,
סו”ס לא חשיב עוסק במצוה( .והעיר אחד התלמידים דלכאורה
צריך ליפטר דסו”ס אין זה לכת דידך (עי’ סוכה כ”ה א) ,עוד העירו
דהדין ספיקא לחומרא לא גרע ממצוה דרבנן דפוטר ,ואפשר
דהתם עוסק הוא בקיום מצוה דלא תסור ואכמ”ל .ועיין בספר
קוב”ש ח”ב סימן לב) .וע”ע בספר שיעורי ר’ שמואל (בבא מציעא
דף כה עמוד ב).
ובצפנת פענח הוכיח מדברי התוס’ בסוגיין דנתחייב בשמירה
מספק ולרב יוסף הוי שומר שכר ,דהרי מבואר בגמ’ (ב”ק נ”ו ב)
טעמא דר”י (לחד מ”ד) דבההיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה
ריפתא לעניא ,דהעוסק במצוה פטור מן המצוה ,הוי כש”ש,
ולכאורה הרי בנידון שם אינו אלא ספק שומר ואמאי נפטר
מלתת רפתא לעניא ,אלא ע”כ חזינן דגם בעוסק בספק מצוה
פטור מן המצוה.

שאלה :יש לדון עוסק במצוה מדרבנן ,האם פטור ג”כ מקיום
מצוה מדאורייתא.
תשובה :הפמ”ג בא”א סי’ ע”ב סק”ד דקדק כן בדברי המג”א
שם ,אך הניח בצ”ע מנא ליה זה ,ובערוך לנר סוכה כ”ה א’ נסתפק
בזה ג”כ ומצדד דפטור משום דגם בדרבנן איכא לא תסור
דאורייתא .אמנם דעת האמרי בינה או”ח סי’ י”ג סק”ג וכן בשו”ת
מהר”י אסאד יו”ד סי’ ש”י ועוד אחרונים דאינו פטור.

עוסק במצוה במצוה קיומית
שאלה :יש לדון עוסק במצוה קיומית ,האם פטור מקיום מצוה
חיובית.
תשובה :יש שהוכיחו ממה שקיבל אברהם אבינו אורחים
בשעה שהיה עסוק בקבלת פני שכינה דקבלת שכינה הוי מצוה
קיומית שאין חיוב בזה ,ולמה הלך להכניס אורחים באמצע ,ע”כ
דאין פטור כשעוסק בקיומית ,ומאידך עי’ סוכה כ”ו א’ גבי מוכרי
תפילין דפטורין מכל המצוות והלא במכירה זו אין מצוה חיובית,
אך אולי יש לדחות דחשיב חיובית כיון דהנחת תפילין גופא הוי
חיובית .ועי’ עמק ברכה אות ט”ו דנקט דאף בקיומית פטור מן
המצוות.

(המשך בעמוד )...9

THE SECRET OF DIVINE CONCEALMENT
Rabbi Yaakov Klein

I

n an attempt to illustrate a deep truth regarding the Jew’s journey toward closeness with Hashem, the Ba’al Shem Tov taught the
following, well-known, parable. When a father is teaching his little toddler to walk, he must crouch a few feet away, creating a
distance for his son to cross. If the father does not set any goal as well as create necessary distance which serves as the premise
for the goal, the child will never learn to walk. It is the same with avodas Hashem. Like the moon, our brightness waxes and
wanes; we experience times of great inspiration only to then fall into spiritual numbness once more. “And the Chayos were
running and returning”, our lives are lived in a perpetual state of motion, back and forth; full, and then empty, and then full
yet again. The secret of life is realizing that this is the way it needs to be. If we are to learn how to walk, it is imperative that
we experience Hashem’s distance, which is meant not to discourage us ch”v, but rather to allow us to strive toward a goal and
express the true extent of our commitment and desire.
In this week’s parsha, the Torah teaches “Al pi Hashem yisa’u v’al pi Hashem yachanu”, both the traveling and the resting of
the B’nei Yisrael on their journey through the desert were in accordance with the divine decree. The Degel Machaneh Ephraim
explains that each and every Jew in his or her life must experience the long and difficult journey in the desert before they reach
the Promised Land of spiritual fulfillment. Like the Jewish nation, there are times that we “travel”, progressing with excitement
and clarity, and other times that we “rest”, experiencing apathy and a lack of desire. The pasuk of “Al pi Hashem yisa’u and al pi
Hashem yachanu” teaches that both of these stages are “Al pi Hashem”; the feeling of distance and failure is also in accordance
in with the will of Hashem. Keeping this in mind will enable us to view these stages of “resting” as Hashem’s way of teaching us
to walk by challenging us to strive toward a brand-new goal...
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(המשך מעמוד )...8

עוסק במצוה בת”ת
שאלה :כתב הרמב”ם פ”ג מהל’ ת”ת ה”ג אין לך מצוה בכל
המצות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה אלא תלמוד תורה
כנגד כל המצות כולן שהתלמוד מביא לידי מעשה ,לפיכך התלמוד
קודם למעשה בכל מקום .ובהלכה ד כתב היה לפניו עשיית מצוה
ותלמוד תורה אם אפשר למצוה להעשות ע”י אחרים לא יפסיק
תלמודו ,ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתלמודו .ומדוייק ברמב”ם
שהטעם שכשאפשר למצוה להעשות ע”י אחרים ת”ת קודם כי
התלמוד קודם למעשה בכל מקום ,וצ”ע שאה”נ כשא”א לעשות
המצוה ע”י אחרים ת”ת נדחה כי הלימוד הוא ע”מ לעשות ,אבל
כשאפשר ע”י אחרים לכאו’ תיפוק ליה שלא יפסיק דעוסק
במצוה פטור מן המצוה ,ומה הוצרך לומר הרמב”ם שמפני
שהתלמוד גדול.
תשובה :הנה כתב בבית הבחירה למאירי (מועד קטן דף ט
ע”ב) וז”ל :אף על פי שאמרו העוסק במצוה פטור מן המצוה אין
תלמוד תורה בכלל זה אלא מי שהיה עוסק בתורה ואירעה מצוה
לידו אם אפשר לאותה מצוה על ידי אחרים אין לו לבטל עליה כו’ ואם
אי אפשר ע”י אחרים המצוה קודמת ומבטל תלמוד תורה כדי לקיימה
ואינו מפקיע חיובה מעליו בקיום מצות תלמוד תורה אפי’ מצוה קלה
ואף על פי שהעוסק במצוה פטור מן המצוה לא נאמר כן בתלמוד תורה
הואיל ועקרה לידיעת קיום שאר מצות מבטלין אותה בשביל כל מצוה
שאי אפשר לקיימה על ידי אחרים .עכ”ל .ולכאורה א”כ לולי הכלל
שהתלמוד גדול אז באמת מחמת הדבר הזה שכל התורה היא בשביל
לעשות הו”א שתמיד יפסיק מת”ת ,ולזה הוצרך לומר דהיכא שאפשר
לעשותה ע”י אחרים ת”ת עדיף כי גדול התלמוד.

עוסק במצוה בפרנסת בני ביתו
שאלה :איתא בגמ’ כתובות דף נ עמוד א אשרי שומרי משפט עושה
צדקה בכל עת וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת דרשו רבותינו שביבנה
ואמרי לה רבי אליעזר זה הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים ,וצ”ע א”כ מדוע
מי שעוסק לפרנסתו לפרנס אנשי ביתו מדוע לא חשיב כעוסק במצוה
ויהיה פטור מן הקר”ש ומן התפילה וכו’ ככותבי ס”ת תפילין ומזוזות.
תשובה :צ”ל כמו שכתב במהרש”א חידושי אגדות מסכת ברכות דף
ו ע”ב ,לגבי מש”כ בגמ’ שם ,וזה לשונו :ומשום שיש אדם שיחשוב לו כי
גם זה לו דבר מצוה כשהולך בסחורתו להרויח בה ולפרנס בני ביתו וע”כ
אמר שיבטח בה’ דה”ל לבטוח בה’ שיתן לו פרנסתו ולא היה לו לימנע
מב”ה כדאמרי’ לקמן פרק אין עומדין (ל”ב ב) בחסידים הראשונים וק”ל:

Huge mazal tov to our dear friend

MOSHE GRONER
!on the birth of his bechor
שתזכה לגדלו לתורה,
חופה ומעשים טובים!!

וא”כ גם כאן אפשר לומר לו בטח בה’ וא”כ אין זה מצוה שתוכל לפוטרו
משאר מצוה אחרת וזה ברור.

עוסק במצוה וקיים למצוה השניה
שאלה :העוסק במצוה וקיים למצוה השניה שפטור ממנה האם יצא
ידי חובתו.
תשובה :דבר זה ידוע ששיטת הריטב”א שלא קיים למצוה השניה,
וראה בשו”ת יביע אומר (חלק ט  -אורח חיים סימן פד) שהביא לחידושי
הריטב”א (סוכה כה .במתני’) ,שהעוסק במצוה שהוא פטור מן המצוה
האחרת ,הרי המצוה השניה אצלו כדבר של רשות ,ואסור להניח
מצותו הראשונה מפני דבר של רשות ,אם כן למה התירו הפוסקים
להפסיק באמצע קריאת שמע וברכותיה לענות קדיש וקדושה וברכו.
הניחא לדעת התוספות והרא”ש (סוכה כה א) שאם יכול לקיים
שניהם לא מפטר מהמצוה האחרת ,הכא נמי יוכל לענות דברים
שבקדושה ויחזור למצותו .אבל לדעת האומרים שאפילו אם יוכל
לקיים שתיהן כיון שהוא עוסק עתה במצוה פטור מן האחרת,
וכמו שכתב הרב המגיד (בפרק ו’ מהלכות סוכה הלכה ד’) בשם
הרמב”ם והגאונים .וכן כתב הרשב”א בחידושיו לבבא קמא (נו ב)
בשם הראב”ד ,וכן כתב האור זרוע חלק ב’ (סימן רצט) והר”ן סוכה
(כה ב) ,ועוד( .ועיין בשו”ת עקבי חיים סוף סימן יג בדברי הראב”ד
שבנימוקי יוסף פרק האומנים) .אם כן לא היה ראוי להתיר
להפסיק בקריאת שמע וברכותיה לדברים שבקדושה .ומה שכתב
הגאון המחבר לרפאת שבר על נקלה על פי דברי הר”ן ,שכל
שאין צריך לטרוח כלל ,אלא יכול לקיים שתיהן כדרכו במצוה
ראשונה שפיר דמי שיצא ידי שתיהן ,ומהיות טוב אל תקרי רע.
הנה בנידון דידן שצריך להתאמץ להפסיק ולהסיח דעתו ממצות
קריאת שמע שעוסק בה ,לענות קדיש או קדושה ,לא מקרי עושה
שתיהן כדרכו .וצ”ע .והן אמת שלכאורה גם על המשנה דברכות
(יג א) יש להעיר ,במה שהותר להפסיק בקריאת שמע לשאול
מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד ,ואמאי לא נימא העוסק
במצוה פטור מן המצוה .וכבר עמד בזה בשו”ת יד אליהו רגולר
(חלק אורח חיים סוף סימן ט’) .אולם יש לומר על פי מה שכתב
בשו”ת שם אריה (בתשובות שבסוף הספר סימן ג’) ,שהעוסק
במצוה שבין אדם למקום אין סברא לומר שיהיה פטור ממצוה
שבין אדם לחבירו ,שאינו פטור אלא ממצוה דכוותה .ע”ש .והכא
נמי שעוסק בקריאת שמע שהיא מצוה שבין אדם למקום ,לא
מיפטר ממצות כיבוד אביו ורבו ומי שגדול ממנו בחכמה ,שהיא
מצוה שבין אדם לחבירו( .אולם בספר כלי חמדה פרשת כי תצא
דף רלב ע”ב חולק על הסברא הנ”ל .ע”ש .וצ”ע)...

מזל טוב
לחברנו היקר
9

ENCOURAGING EARLY RETIREMENT
Rabbi Yoel Domb

T
wo recent legal cases in the Israeli courts focused on
what has become a painful problem for many people- the
need to retire at a certain age. In one case, a 61-yearold lady who had worked for 30 years in the same office
claimed that she was being fired due to her age, as there
was no other reason for replacing her with a younger
worker. She was subsequently awarded damages for age
discrimination.
In the other instance a 65-year-old made a very similar
claim-that she was being fired because of her age and
that this constituted discrimination- but the court coldly
dismissed her case. The judge concluded that while Jewish
law does not make any provision for official retirement,
Israeli law does state 65 as the age of retirement (this
has since changed to 62) and therefore the dismissal of a
worker who reaches that age cannot be construed as age
discrimination.
It has become an accepted practice in most countries to
fix a specific age at which workers must retire. There are a
number of legitimate reasons for this: Most people wish to
spend their final years in a less intense environment than
the workplace, while employers usually want to get rid
of older workers because their strength and productivity
wanes with age, and a younger worker can inject fresh
energy and creativity into the work. The problem arises
when an effervescent older person wants to continue with
his job, while his employer still wants to replace him with
a new worker. Dismissing such a worker even when it is
legally correct can cause the worker much anguish and
insult, and may not necessarily be the correct thing to
do. A more sensitive approach might advocate gradually
reducing his level of activity while utilizing his immense
experience in a consulting position. In this way the worker
will preserve his dignity and sense of worth even into old
age.
Interestingly enough, in the U.S. a 1986 amendment to
the Law of Age Discrimination eliminated mandatory
retirement altogether, meaning that employees can
legally claim discrimination at any age if they are forcibly
retired, except in a select few professions. Thus, if the
above cases had taken place in America, the 65-year-old
would probably have received compensation as well.
What is the Torah’s position on this topic? Does the
Torah recognize retirement as a necessary aspect of life?
In Parshat Behaalotcha the Torah delineates the ages at
which the Levites can perform their service:
“This is for the Levites: From twenty five years old and
upwards they shall go.... to the service of the tent of
meeting; and from the age of fifty years they shall go out
of the ranks of service, and shall serve no more. They shall
minister with their brothers at the tent of meeting, to
keep the charge, but shall do no work.”
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The first verse seems to establish both a lower age limit
and an upper one for the work of the Levites. Yet the
second verse emphasizes that they can still perform
some tasks, although not official “work.” Rashi, quoting
Chazal (Sifrei Behaalotcha 5), says that the Levites cannot
continue to carry the holy items in the Tabernacle such
as the Ark, but they are allowed to sing (as required with
certain sacrifices) and to perform other tasks. Clearly a
Levite is not considered “over the hill” when he reaches
fifty, and yet provision is made for the fact that he lacks
the strength he used to have and must therefore do easier
work.
Another approach to this problem of aging could be to
allow others to assist an older worker in performing his
tasks. The Rashba was asked by an elderly cantor whether
his son could help him by reading from the Torah since
his eyesight and strength of voice had diminished. The
congregants evidently did not enjoy the son’s voice as
much as his father, but the Rashba emphasizes that since
the congregation knew that no man can maintain his
strength and ability all his life without sickness or other
difficulties, he is entitled to have his son assist him with
his duties. Thus the Rashba recognizes the right of an
aging worker to continue his work with assistance.
One apocryphal source may prove the irrelevance of age
in discharging duties. The Talmud (Chulin 24) states
that a priest may work “until he is old.” Rabbi Chanina
explains that when a person trembles from old age he
cannot perform his duties. The Talmud, however, adds
another interpretation of old age from the laws of purity:
Whoever can stand on one foot and take off or put on his
shoe is still considered young. It is recounted that Rabbi
Chanina was eighty years old and could still doff his shoes
in this way, and he attributed this to the devoted care he
received from his mother as a child.
Possibly this story is brought to illustrate that many
old people can still perform many complex tasks even if
they are technically “old,” and we should not flippantly
terminate their employment just because they reach a
certain age. If necessary, we can make their work easier by
providing assistance or by assigning them to easier jobs,
like the elder Levites. Thus we can fulfill the eternal words
of King David:
“They shall flourish more in old age, and be fresh and full
of strength.” (Tehilim 92)...

t

מזל טוב
סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
קול רינה וישועה באוהלי צדיקים
בשמחה ובהתרגשות הננו לנענע ראשנו בברכה
קמיה רבינו האהוב והנערץ
עטרת ראשנו

הגאון רבי דניאל בלסקי שליט”א
לרגל הולדת נינותיו התאומות תחי’
יזכה רבינו שליט”א ורעייתו הרבנית הצדקת תליט”א
לרוות מהן ומכל יוצאי חלציהם
רוב נחת דקדושה מתוך שמחה ,בריאות ,מנוחת הדעת
והרחבת גבולם בתלמידים מקשיבים
מברכים מכל לב
הגבאים ,המתפללים ,משתתפי השיעורים וכל בני הקהילה
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דברים לזכרו של איש פלא ,צדיק וחסיד ,פשוט שבפשוטים ,כולו חידוש,
עובד ה’ ,אוהב ה’ ,שמח בה’ ,בעל חכמה נפלאה ,בעל יסורים גדול ,בעל
אמונה צלולה ,בעל בטחון בוער ,בעל שמחה אמיתית

רבי קלונימוס קלמן גולדשמידט זצ”ל

אשר טרח בתקנתנו והשתדל לזרוק עלינו מעט טללי חיים,
טיפות מים זכים ,ממה שדלה מנחל נובע מקור חכמה ,רבו מוהר”ן נ”ע.
מאת חד מן חבריא
אברהמשה הלוי רוט
בלוויתו של ראש ישיבת חברון רבי משה מרדכי אפשטיין זצ”ל ,הספיד המשגיח הגרי”ל חסמן ואמר כך:
‘מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה’ ,הפסוק בא ללמדנו שאין העיניים רשאיות להיות כמעיין דמעות – מקור דמעה,
לפני שתחילה יהיה ‘ראשי מים’ .הדמעות אסור להם לבוא מהעיניים המתרגשות ,אלא מן הראש המתפעל .ראשית
כל יתמלא הראש במי הדמעות ואז ייעשו העיניים מקור דמעה להוציאם חוצה.
מה מאד מתאימים הדברים לימים הללו ,בהשלמת שנת-אבלות על הסתלקותו של ר’ קלמן ,אשר היה מקפיד לשלוט
על רגשותיו ,להשתמש בהם כפי רצון ה’ בלבד .כאשר שמע מהרופאים על מחלתו האנושה שבתוך כמה ימים עלול
הוא להסתלק מן העולם ,מיד חיפש אצל רבו מוהר”ן מהו רצון ה’ שירגיש בשעה זו ,וכאשר מצא את אשר ביקש בדברי
מוהר”ן תנינא תורה כ”ד כי כל המחלות נובעות מקלקול בשמחה ,מיד החליט להשתמש בשמחה כדי לתקן המחלה
משורשה .ובאמת בדרך פלא זכה לחיות כמה שנים מאז בשורת האיוב מכוח השמחה והאמונה .גם כאשר היה מבקש
להעתיר עבורו היה מבקש בעיקר להתחזק במידת השמחה לזכותו.
ומרגלא בפומיה דברי מוהר”ן שם ,שכ”ג שעות ביום צריך אדם להיות בשמחה ושעה אחת להיות בשברון לב ,היא
השעה שהאדם מתבודד עם קונו ,שאז הוא בוכה ומתאונן על מצבו הרוחני ,ומשתוקק ומתאווה לעלות ולתקן וכו’ ,אבל
בשאר השעות אסור לו להיות עצוב ודואג חלילה חלילה.
על כן גם אנו כאשר באנו לבכות על נפש נקיה כזו ,ביקשנו להתבונן תחילה להבין על מה אנו בוכים ,ולתפוס את
מעלותיו אשר שבק לנו ,להיאחז באמונה תמימה ובשמחה אמיתית ,ומתוך כך להוריד דמעות על אדם כשר כמותו.
לעילוי נשמתו אנו רושמים כאן ‘דיבורים’ עילאיים ,מעט ממה שזכינו לשמוע ממנו בבית מדרשנו ,ועוד חזון
למועד בעז”ה בל”נ להוסיף עוד ועוד יהלומים יקרים שזכינו לקבל ממנו זצ”ל:

בשביל לזכות לנשיאת חן אצל הקב”ה  -צריך לעמול בתורה
“...בשבועות האחרונים רעשה כל הארץ על ‘תספורת החובות’ שביקשה הממשלה לערוך לאחד הטייקונים ,פישמן,
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שהיה חייב  1.7מליארד ומחקו חובותיו בעבור תשלום של  140מליון .מה עלינו ללמוד מעניין זה? את גודל כוח
‘מציאת חן’ בעיני המלכות ,מי שיש לו מציאת חן בעיני המלכות יכול להגיע לידי מחיקת חובות של מליארדים!
כמה עלינו להשתדל לזכות למציאת חן בעיני מלך מלכי המלכים! מי שמוצא חן בעיני המלך ,אפילו אם יש לו ‘חובות’
מחטאיו למעלה ראש ,יכול לזכות ל’תספורת’.
לפני כמה ימים ,כאשר חזרתי מהילולת רבי נחמן מהורדונקא המתנתי בתוך מסוף אוטובוסים ,היה שם מחסום בפתח
המסוף שחסם את הכניסה לרכבים פרטיים ,לפתע עבר שם טנדר אחד ,הנהג ראה אותי ורצה לאסוף אותי ‘טרמפ’,
פרץ לתוך המחסום בשעטה ונכנס עד לתחנה וקרא לי לעלות אל הרכב ...השומרים רצו במהירות ובאקדחים שלופים
לעברו ,היו בטוחים שזה איזה מחבל שבא לעשות פיגוע ...פרץ לתוך מחסום סגור! ...הם צעקו לו ‘תוציא את הרשיונות
שלך’ ,אך דא עקא שאותו בר-נש מעולם לא הוציא רשיון ...אני חשבתי שבודאי עכשיו יחרימו לו את הרכב ,ויקחו
אותו למאסר ,וישפטו אותו בחומרה רבה ...אך הלה היה לו מידה כזו של נשיאת-חן ,והחל להתחנן על עצמו בפני
השומרים שהוא עושה מילואים ושכח כל המסמכים וכו’ וכו’ ...והנה לפתע אומר השומר – ‘אתה משוחרר ...קח את
הרב איתך ‘טרמפ’ וצא לדרכך’ ...כך פתאום! בלא שום קנס או עונש ,לא האמנתי למראה עיני ,זהו כוחה של נשיאת
חן!
על זה מאריך רבנו במאמר הראשון בליקוטי מוהר”ן שהעסק בלימוד התורה בכוח ובעמל מביא את האדם למציאת
חן ,בחינת ‘יעלת חן’ ,ועי”ז מתקבלים כל התפילות והבקשות“ ,כי עיקר מה שאין מתקבלין הבקשות הוא מחמת שאין
להדברים חן ,ואין נכנסין בלב של זה שמבקשין ממנו ,כאלו אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בלבו ,מחמת שאין
להמבקש חן שיכנסו הדברים בליבו של זה שמבקשין ממנו .אבל על ידי התורה ,שעל ידי זה נתחברין ונתקשרין ה-נ
וה-ח כנ”ל ונעשה חן ,ועל כן נקראת התורה “יעלת חן” אזי זוכה שדבריו הם דברי חן ,ואזי נתקבלין דבריו ובקשותיו,
כמו מי שמדבר דברי חן שנכנסין הדברים בלב המתבקש ,דהיינו זה שמבקשין ממנו”
אנו בביהכנ”ס כל כך מסלסלים בתפילות ובקשות ,בזמירות וניגונים ,אבל התנאי לכל זה הוא מציאת חן ,שיכנסו
הדברים בלב המלך ,ובשביל זה אנו צריכים להוסיף לזה גם את עסק התורה בכוח ,אין זה עניין ששייך דוקא לפונביז’,
זהו האל”ף בי”ת של ברסלב ,התורה היא המביאה לקבלת כל הבקשות והתפילות”...

חשיבותו של כל מעשה ‘קטן’
“...הנה אנו יושבים וטועמים מהפיצוחים שהגישו כאן לשומעי השיעור ,אנו מפצחים הפיצוחים ,מה זה פיצוח
גרעינים? זו מלאכת בורר! אם נפצח הקליפות בשבת שלא לאלתר נתחייב חטאת ,זהו בורר דאורייתא! יש כאן דבר
נפלא – יכול אדם לצאת לשדה ,לעמול כל היום לברור התבואה מן הצרורות בשמש הקופחת ,כולו נוטף זיעה ,ויתחייב
משום בורר ,ומאידך – חבירו יכול לשבת כאן בשיעור ,בבית הכנסת הממוזג ,לפצח גרעיני דלעת בניחותא וגם הוא
עושה את אותה מלאכת בורר! לנו נראה שאין מקום כלל להשוות בין המלאכה של הבורר בשדה לבין פיצוח הגרעינים
שלנו ,אך באמת גם למעשה הקטן הזה של פיצוח הגרעינים יש אותה משמעות כמו של ברירת התבואה בשדה!
יש יהודי שמרגיש ‘מה אני שווה בכלל? אני אינני לומד שעות רבות בעמל וביזע כמו בני הישיבות ,אני ‘רק’ מגיע
לשיעור בערב ,בבית כנסת ממוזג ,שומע כמה דברים ומשתדל שלא להירדם ’...נראה לו שאי אפשר להשוות כלל את
‘מלאכתו’ ל’מלאכה’ שבשדה הגדול ,בהיכל הישיבה .אבל באמת הקב”ה מלמד אותנו שלפעמים המעשה הקטן של
פיצוח הגרעין יש לו אותה משמעות של הברירה בשדה ...הלימוד ‘הקל’ של שעה אחת שיעור יומי ,יכול להיות בעל
משמעות בדיוק כמו הלימוד בעמל וביגיעה של בחור הישיבה ...מה אנחנו מבינים”...

בעבודת ה’ צריך לקפוץ למים גם בלא חשק  -ואז מקבל הטעם והחשק הגדול
“...התורות של רבינו עמוקות מאד ,וקשה להבין הכל בפעם הראשונה .צריך ללמוד שוב ושוב גם בלא להבין כל מושג
בפני עצמו ,רק להתפעל מיופי המילות ,ולאט לאט מקבל את הטעם וההבנה בדברים העמוקים.
לפני עשרות שנים ,בתחילת דרכי לאחר ששבתי בתשובה ,התחלתי ללמוד בכולל המפורסם של הרב בעדני שליט”א
בבני ברק ,שם לומדים ‘אריות’ בצורה ישיבתית ולמדנית .כאשר הגיעו ימי ‘בין המצרים’ פניתי בתמימות בשעת חצות
היום לישב ולומר תיקון חצות ,כמו שכתבו הפוסקים בסימן תקנ”א ,ונפלאתי לראות ששאר האברכים אינם עושים כן,
כאשר תמהתי לפני ראש החבורה ,הוא טען לי ‘שהיום אין לנו הרגש בזה ,אנו כל כך יבשים שאיננו מצליחים להרגיש
שום אבלות באמירת תיקון חצות ,ואין טעם לומר זאת מן השפה ולחוץ’ .שאלתי אותו – האם קראת אי פעם את
הנוסח של תיקון חצות? אתה יודע מה אומרים שם בכלל? ...איך אתה יודע שאין זה ‘מדבר’ אליך? ...אבל הוא דחה
אותי ואמר ‘אין לנו רגש לזה’.
לאחר כשבועיים ,בה’ באב באותה שנה ,נסעתי לציון האר”י לומר שם תיקון חצות ,והנה אני רואה שם את אותו ראש
חבורה יושב ואומר תיקון חצות בדמעות שלישי ...לפתע הרגיש בי ,הרים את עיניו ואמר לי :אתה צדקת ,זהו ממש
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מויראדיג ...זה נפלא ממש...
כך גם בהרבה עניינים בעבודת ה’ ,צריכים ‘לקפוץ’ למים ,לטעום מהדברים גם בלי הבנה וחשק ,ורק אחר כך מרגישים
את המתיקות והגישמאק”...

כל מחשבה שנופלת במוחו של אדם  -היא בהשגחה פרטית נפלאה
“...רבנו לימד אותנו שאפילו מחשבה החולפת בראשו של אדם ,יש לה משמעות גדולה .וסיפר רבנו אודות זקנו רבי
נחמן מהורדונקא זכרונו לברכה כשהיה על הספינה .פעם אחד לא היה להם לחם ולא אכלו כמה ימים עד שהגיעו
לאיזה עיר .ולא היה שם יהודים רק ישמעאלים ,ולקח ישמעאל אחד את רבי נחמן הנזכר לעיל ונתן לו לאכול .והוא
כבר לא אכל כמה ימים ונטל ידיו וברך ברכת המוציא .וקודם שהתחיל לאכול בא לו על מחשבתו :אל תלחם את לחם
רע עין .ומחשבות שלנו אינם דבר ריק כלל (כך אמר רבי נחמן זקני הנזכר לעיל בסיפור מעשה זו) ,ולא ידעתי מה
לעשות כי כבר ברכתי ברכת המוציא .אך אף על פי כן היה בדעתי למנוע מלאכול כלל מחמת המחשבה הזאת .אחר כך
בא על מחשבתו :ואת העורבים צויתי לכלכלך ,ואז אכל( .ואמר רבנו זכרונו לברכה בעת סיפורו זאת .וזה נראה הוטב
בעיני מאוד מה שהעמידו על המחשבה ,שמסתמא כשבא על מחשבתו כך בודאי הוא כך באמת) .עכ”ל.
ומי שמתבונן בזה ,רואה בכל מחשבה שחולפת בו שיש לה תכלית משמיא .אביא דוגמא לזה מהשעה האחרונה ממש,
עליתי למונית שתסיע אותי מהר נוף לבית מדרש שלנו כאן בגבעת המבתר למסור השיעור ,הנהג שאל אותי האם אני
מעדיף מונה או  ,₪ 50והנה ידעתי שתמיד כשאני נוסע מהר נוף לגבעת המבתר יוצא המונה יותר מ ,₪ 50ואף על פי
כן עברה בי מחשבה לבקש ממנו ‘מונה’ ,לא ידעתי למה באה מחשבה זו ומה טעם יש בה ,אבל אמרתי כיון שכך נפל
בדעתי בודאי אינו דבר ריק ,וביקשתי שיפעיל מונה ,וכאשר הגעתי לבית המדרש יצא החשבון  ...₪ 44באמת היה
כדאי ליקח מונה ולא לבזבז ממעות הציבור המשלמים על הנסיעה ...ראו נא איך הקב”ה שולח את המחשבה הנכונה
לאדם”...

בכל עת יהיו בגדיך לבנים  -להיות ראוי לשבת בגן עדן
“...בהיותי בחור ,לאחר שהשתחררתי ממשמר הגבול – קודם שחזרתי בתשובה – יצאתי למסע בארצות אירופה.
הייתי לבוש אז ,כמנהג הנוער באותם ימים ,בסגנון ‘היפי’ ,מכנסי ג’ינס קרועים ,שער פרוע וכו’.
באחת מערי התרבות באירופה רכשתי כרטיס יקר להופעה של זמר נחשב ,שהתעתדה להיות בתיאטרון מכובד.
המקום שרכשתי היה במרכז האולם מול הבמה ,מקום טוב ויקר.
כמה דקות לפני תחילת ההופעה ,ניגש אל מקומי איש-צוות ואומר לי ‘סליחה אדוני ,אינך יכול לשבת במקום זה’ מה?
הלא רכשתי כרטיס במיטב כספי! ‘אמנם כן ,אבל בלבוש כזה איננו יכולים להרשות לשבת במקום מרכזי כל כך ,אתה
מקלקל את האווירה הסולידית של ההופעה’.
הייתי אז גבר חזק ומחוספס ,מגבני”ק כמו מגבני”ק ...התרוממתי והודעתי לפקיד ‘אדוני ,אני קניתי כרטיס במיטב
כספי ,אתם לא הגבלתם את ההשתתפות בקוד-לבוש ,לכן אני לא מתכוון לזוז מהמקום הזה ויהי מה’ .הפקיד הסתלק
מהמקום.
לאחר כמה דקות הגיעה למקומי גברת מבוגרת ומכובדת ,הציגה את עצמה כמנהלת התיאטרון וביקשה ממני לסור
עמה למשרדה .במשרד המפואר היא הושיבה אותי ל’משא ומתן’ על יד שולחן העץ הכבד ,והציעה לי פיצוי כספי
גדול אם אוותר על מקומי המרכזי .אני לעומתה התעקשתי שלא מעניין אותי כסף אני רוצה לשבת במקום המרכזי
ויהי מה .לפתע עלה לה רעיון :היא אמרה שיש לה כמנהלת המקום יציע פרטי ,שם היא יושבת יחד עם בעלה ,וצופה
בפרטיות בהופעות .כעת היא מציעה שבעלה יעבור לשבת במקום שלי ,ואילו אני אשב לצידה ביציע הכבוד ...לזה
לא יכולתי לסרב והסכמתי.
כך ישבתי כל ההופעה עם ג’ינס קרוע ושיער פרוע בכורסא נוחה ומופארת לצידה של המנהלת הנכבדת...
הכל בשביל שלא אקלקל את האוירה הסולידית עם הלבוש המופרע שלי...
לאחר שחזרתי בתשובה ,התבוננתי שוב על מעשה זה והבנתי מה לימד אותי הקב”ה בזה – כל יהודי יש לו ‘כרטיס
כניסה’ לגן עדן ,אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון ,יש לכל יהודי זכויות עצומות ומעשים טובים שמגיע לו
לשבת בגן עדן במקום מכובד ומרכזי.
דא עקא ,שאם הוא לבוש בבגדים קרועים ,בגדים צואים חלילה ,עבירות וחטאים ,הרי שאף ש’הוא קנה כרטיס’ ומגיע
לו מצד הדין לשבת שם ,מכל מקום ‘אי אפשר להושיבו כך’ ,הוא לא מתאים למקום.

14

לכן דוקא בגלל שאנו יודעים כמה גדולה מעלתו של כל יהודי ,וכמה רבים זכויותיו ומעשיו הטובים ,כך גדולה הנחיצות
ללבוש בגדים מתאימים למקומנו המכובד המיועד לנו‘ .בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר’”...

היופי הפנימי שבתוך הכיעור החיצוני
בגמרא בתענית מסופר “מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו ,והיה רכוב על חמור ומטייל על
שפת נהר ,ושמח שמחה גדולה ,והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה .נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער
ביותר .אמר לו :שלום עליך רבי! ולא החזיר לו .אמר לו :ריקה ,כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני עירך מכוערין
כמותך? אמר לו :איני יודע ,אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית .כיון שידע בעצמו שחטא ירד
מן החמור ונשתטח לפניו ,ואמר לו :נעניתי לך ,מחול לי!  -אמר לו :איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו
כמה מכוער כלי זה שעשית .היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו .יצאו בני עירו לקראתו ,והיו אומרים לו :שלום עליך
רבי רבי ,מורי מורי! אמר להם :למי אתם קורין רבי רבי?  -אמרו לו :לזה שמטייל אחריך .אמר להם :אם זה רבי  -אל
ירבו כמותו בישראל - .אמרו לו :מפני מה?  -אמר להם :כך וכך עשה לי - .אמרו לו :אף על פי כן ,מחול לו ,שאדם גדול
בתורה הוא .אמר להם :בשבילכם הריני מוחל לו .ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן .מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון
ודרש :לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז ,ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה
תפילין ומזוזות”
אני רוצה לדקדק ,מדוע אמר ‘לך אמור ‘לאומן’ שעשאני’ ,היה יכול לומר ‘לך אמור למי שעשאני’ או ‘לקב”ה שעשאני’,
ומדוע כינה אותו כאן ‘אומן’?
אלא ללמדנו ,שזוהי האומנות הגדולה לברוא בריאה שנראית במבט ראשון כמכוערת אך באמת טמון בה יופי עצום,
זוהי אומנות.
מי שמצייר יפה ומדוייק אין זה אומנות גדולה ,אבל מי ששותל בתוך קשקושים מכוערים יופי ומשמעות ,זוהי האומנות
הגדולה.
הקב”ה הוא ‘אומן’ ולכך הוא ברא בריאות נפלאות ,שנראות מכוערות לכאורה ,אך באמת יש להם יופי עצום.
אני הולך מדי פעם לשמח שבורי-נפש המאושפזים בבתי חולים לחולי הנפש .יש שם אחד ששוכב כל היום על
הספסל בחצר ,ושואל  -בקול צרוד מאלכוהול ועישון  -את כל מי שעובר שם ‘יש לך סיגריה?’ ‘יש לך סיגריה?’
‘בבקשה ...תביא לי סיגריה’ ‘אני צריך סיגריה’ ...לכאורה ,אין לך בריאה מכוערת מזו ,הוא מוזנח לגמרי ,מרושל ,בעל
פנים כבויות ,ורק פיו ממלמל ‘סיגריה ...סיגריה ’...אך ברגע שאני מביא לו סיגריה – לפתע פניו מאירות ,והוא מעלה
חיוך מתוק על פניו ואומר ‘תודה רבה לך ...תודה באמת ’...זהו הבזק קטן של אור שמגלה את היופי הפנימי שלו
המסתתר בתוך שכבות חיצוניות של כיעור.
רק הקב”ה יכול לברוא כזאת אומנות ,יופי עצום שמסתתר בתוך כיעור.
גם אנחנו הולכים כל היום כאותו חולה מסכן ומבקשים בקול נכאים ‘סיגריה’ ...רק שבמקום ‘סיגריה’ אנו קוראים
לזה ‘כסף’ ...כסף ...כסף ...כסף ...יש לך אולי כסף? ...אני צריך כסף ...כסף ...כסף ...למה לו יש כסף? ...למה אין לי
כסף? ....כסף ...כסף...
אנחנו נראים אומללים לגמרי ,אבל בפנימיותנו יש יופי עצום שמסתתר בתוך הכיעור הגדול.
עלינו לזכור ולהאמין שיש בנו יופי נפלא שרק האומן הגדול יודע לצייר כזה ציור”...

לראות חסדי ה’ בתוך היסורים
א”ה ,פעם אחת הגשתי לו כוס קולה ,שתה מעט ואמר:
“אה ...קולה בתוך אושוויץ! ...איזה גילוי של אהבה בתוך האפילה!...
הרי אתה יודע שאני קורא לעצמי מתוך יסורי “אדמו”ר מאושוויץ” ,אני מרגיש ממש שם .כעת ,תאר לעצמך שבתוך
מחנה ההשמדה היה מגיע מישהו לאיזה יהודי והיה מוזג לו כוס קולה צוננת ...בכוס זכוכית ...עם פרוסת לימון ...כמה
היה שמח על אותה הכוס! הטיפש היה אומר – מה יתן לי ומה יוסיף לי אותה כוס בודדת? וכי בכוחה להצילני מן
המיתה ומן הרעב ,מן היסורים ועבודת הפרך?! אבל החכם היה מבין שהקב”ה שולח לו נשיקה אל תוך גיא צלמוות ‘גם
כי אלך בגיא צלמוות – אתה עמדי!’
פעם אחרת הבאתי כוס סודה ,ואמר ‘סודה’ מזכיר לי תמיד ‘סוד – ה’ ,סוד ה’ אל יראיו...
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והגדת לבנך
הרב שמחה גרופמן
אכן ,רע מאוד

“איך היה היום ,יקירי?”
“ב”ה ,בסדר .תודה ששאלת .איך
היה אצלך?”
“טוב .אך קיבלתי הודעה לא נעימה
מהמורה של יענקי”.
“אוי ,לא .מה הוא אמר?”
“אני חוששת שיענקי העתיק
במבחן”.
“אבוי .בואי נקרא לו ונדבר איתו על כך .יענקי,
בוא בבקשה למטבח”.
“כן ,אבא”.
“יענקי ,המורה שלך דיבר עם אמא על המבחן שלך היום”.
פניו של יענקי נופלות .הוא יודע מה עומד לקרות.
“בבקשה ,אבא .אני יודע שלא עשיתי מעשה נכון.
אני מרגיש נורא .אני מצטער מאוד”.
“יענקי ,ב”ה שהבנת את טעותך ושאתה מתחרט”.
“אבא ,אני יודע שאולי תעניש אותי על שהעתקתי
במבחן .אבל יש
לי בקשה אחת ממך”.
“ומהי ,יענקי?”
“בבקשה ,אל תספר לאף אחד על מה שעשיתי .אני כל
כך מתבייש”.
אביו של יענקי חושב רגע.
“טוב ,לא אספר לאף אחד ,יענקי .לא הייתי רוצה לבייש
אותך .על
מה היה המבחן?”
“פרשת בהעלותך”.
“מעניין מאוד .בוא ואומר לך משהו על הפרשה שנוגע
מאוד למה
שקרה היום .מרים ,אחותו של משה רבינו ,לקתה בצרעת
מפני
שדיברה לשון הרע על אחיה .בני ישראל הלכו באותה עת
במדבר,
וכל המחנה שמע על חטאה .הם היו צריכים לחנות במקום
אחד
בזמן שהיא הוצאה אל מחוץ למחנה לשבעה ימים .רק
אז היא
נרפאה ממחלתה והם יכלו להמשיך בדרכם”.
“כולם ידעו על החטא שלה .ממש לא נעים”.
“התורה מקדישה ששה עשר פסוקים לסיפור הדברים.
ולא רק זה
 הרמב”ן מונה את ‘זכור את אשר עשה ה’ אלוקיך למריםבדרך
בצאתכם ממצרים’ (דברים כ”ד ,ט’) במניין תרי”ג מצוות.
כל
המעשה היה לארוע מפורסם מאוד ,ונכתב בתורה לנצח”.
“אבוי”.
“מדוע אתה חושב שהתורה פרסמה את חטאה של מרים?”
“כי לשון הרע הוא דבר נורא”.
“נכון”.

מדור אחודה חידה
שאלות בפרשת בהעלותך

א] צדיקים בפטירתם מטמאים או לא ,מה מוכח בפרשה ומה
התשובה על כך.
ב] מאיזה שבט חלשה דעתו של אהרן ,ומדוע דווקא משבט זה.
ג] איזה אחים של משה מוזכרים בפרשה ,וכיצד היו אחים שלו.
ד] באותו חטא שהאשים אחרים הוא עצמו נכשל ,מי וכיצד?
ה] מדוע חיכו למרים למ”ד במנחות דף צ”ה שלאחר שגללו
פרוכת אין קדושת מחנות וא”כ יכולה היתה ללכת ביניהם.

שאלות בהלכות שבת
א] ביטול כלי מהיכנו בבית משפחת מזרחי ישנה שידה עתיקה

ובני המשפחה מקפידים לא להזיז אותה פן תשבר .בשבת
התרועעה אחת הרגלים של השידה והיה חשש שהשידה תיפול.
האם מותר לרב מזרחי לקחת אבן הנמצאת בביתו ,והמשמשת
כבר זמן רב כמעצור לדלת הכניסה ,לתחוב אותה ולהדק אותה
היטב בין הרצפה לשידה הרעועה ,כדי למנוע את נפילתה?
ב] עירוי רותחים על תמצית תה .הרב ישראלי שאל את בניו
האם מותר להערות מים רותחים ששאבו בכוס מתוך מיחם
החשמלי שהמשאבה שלו התקלקלה ,על תמצית התה מבושלת
וצוננת ,הנמצאת בכלי שני .חיים טען שאסור ואהרון טען שמותר.
מי צודק?
ג] חימום אוכל ר’ מוטי ור’ בני חברים טובים .בשבת התארח
ר’ מוטי אצל ר’ בני ,לפני הסעודה בשבת בצהרים ,אמרה להם
אשתו של ר’ בני שיש במקרר שניצלים מוכנים ואם הם רוצים
לחמם אותם יש במגירה נייר כסף עבה ( 150מיקרון) חתוך והם
יכולים להניח אותו על מכסה סיר
החמין שעומד על הפלטה ועליו
להניח את השניצלים כדי לחממם.
ר’ בני ור’ מוטי לקחו כל אחד
שניצל מהמקרר עטפו אותו בנייר
הכסף היטב מכל צדדיו והניחו
אותו על מכסה סיר החמין שעומד
על הפלטה .ר’ בני עשה בכך איסור
ור’ מוטי לא .הכיצד? (השניצלים
זהים ,נייר הכסף זהה ,שניהם
עטפו בדיוק באותה צורה).
כללי השתתפות :את התשובות
ניתן לשלוח למייל  -עד ראש חודש
תמוז ,כל תשובה היא מזכה בזכות
להכנס להגרלה ע”ס  ₪500מידי
חודש 2 ,פרסים יוגרלו בין שולחי
מדור משיב כהלכה ,המדור
מתפרסם גם בעלון נוסף ,נא
לשלוח פרטי השולח יחד עם
התשובות ,לפרטים נוספים ניתן
לפנות במייל .info@rhshul.org
גם ילדים ששמעו את התשובות
מגדולים יכולים לשלוח.
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