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הרב מאיר שולביץ שליט”א

הרב נחום יוסף נחם שליט”א

12 ............................................................שאל את הרב
12 .....................................................מדור אחודה חידה
KINDER TOR AH........................................................ 12
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A Message from the Rav
Rabbi Daniel Belsky shlit”a

W
e began the month of
Ellul with a call to attention.
See - I am setting before you
today blessing and curse.
We will end the month on the same note. The end of Parshas
Nitzavim – Erev Rosh Hashna – See I have set before you
today life and good… I have set life and death before you
blessing and curse. This is the program. We come to this world
to achieve. To sanctify and be sanctified. The curse has no
reality. It is only the alter ego to the blessing. There can be
no blessing without achievement without alternative. We are
given freedom of choice that means we are able to overcome
our adversity. True, we have a yetzer Ra. However we may not
forget that we have a yetzer tov. The year ends with a guarantee
that the yetzer Ra will be ultimately removed. The very letters
of the name of this month carry this guarantee. u’mal…..
es levacha v’es levav zaracha. The circumcision of the heart

is the removal of our “natural” affinity for the enticements
of this world. This is a result of the failings of man. Our
natural state should be pure – drawn only to that which is
eternal. That which is essentially good. This can be – must be
– accomplished in this world by overcoming temptation. The
ultimate results will be the removal of this altogether from
the heart. We will be returned to the state of Adam before
he failed. This is the unique quality of Yom HaCippurim. It
brings purity (see Rabeinu Yona Sharei Teshuva 4-8 the joy
of Erev Yom HaCippurim ) relative to our anguish caused by
our state. The more we seek purity, the more we are elated by
the sanctity of these days. The month of Ellul is an amazing
opportunity. We are able to shed that which we do not want to
be part of. Why tarry. The laxity in doing Teshuva is credited
only to the unlearned. (see Sharei Teshuva 1-3). We should
grasp this opportunity and make the most of it. May we all
merit – and be ascribed life. Amen....

”“שיהיו שפתותיהם דובבות
המעוניין להקדיש את הוצאת הגליון לעילוי נשמת יקיריו שהלכו לעולמם ולזכותם בכך בעולם
העליון באלפי זכויות של לימוד תורה ויראה יפנה להמערכת

מעלת הציות לדיני התורה ודברי
החכמים גם כנגד סברת הלב
מורנו הרב הצעיר אברהם משה רוט שליט”א
א.

“המציית לחכמים – מוכרח הוא שיצליח”

על פי התורה אשר יורוך ...לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין
ושמאל  -אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא
ימין (רש”י)
דודי זקני הגרח”י לוין זצ”ל אמר לדקדק למה נקטה תורה דוקא ימין
ושמאל ,ולא נקטה ‘דרום וצפון’ או ‘מזרח ומערב’ – אפילו אומר לך
על מזרח שהוא מערב ועל מערב שהוא מזרח ,וביאר ,שבדוקא נקטה
התורה ‘ימין ושמאל’ משום שהם צדדים המתחלפים לפי מקום
עמידת האדם ,ואם שני אנשים עומדים זה מול זה ,מצביעים לכיוון
דרום ,ומתווכחים בלהט  -זה טוען ‘ימין הוא’ וזה טוען ‘שמאל הוא’,
נאמר להם – שניכם צודקים! שכן אתה שפניך למזרח צד דרום הינו
ימין ,ולחברך שעומד עם פניו למערב הדרום הוא שמאלו.
בזה רמזה לנו התורה ,שאף אם מנקודת מבטך נראה ימינו של
הדיין כשמאל ,אין זה אלא משום שאינך מביט לכיוון הנכון ,אבל
אם תתבונן מנקודת מבטו של הדיין תראה שאכן הימין הוא ימין
והשמאל הוא שמאל.
כתב על זה זקני רש”ש לוין זצ”ל:

אליו מחייתו בלי שום סיבה ,וא”כ למה לי לנסוע בקור ובחום בשעה
שהדבר יבוא ממילא’...
משראו בני ביתו כך ,החליטו לכל הפחות למכור את החמור והעגלה
לגוי אחד ,הלך הגוי עם החמור לחפור גומא ומצא שם אוצר גדול של
זהב ,מילא את השקים בזהב ונתנם על העגלה ,אח”כ חזר לחפור עוד,
אך לפתע נפלה עליו אבן מההר ומת .משבושש הגוי לחזור ,נשא
החמור את רגליו ,והלך לבית בעליו הראשון כהרגלו ,פתאום נשמע
קולו בחצר הבית ומצאוהו טעון שקי זהב .באו בני ביתו של האיש
ואמרו לו :הושיע לך בטחונך! כי מצא מצאת אוצר גדול!
באו תלמידי האלשיך אל רבם ושאלוהו ‘במה גדול כוחו של האיש
הזה יותר משלנו? אנו מבקשים כ”כ את הבטחון ואין הדבר עולה
בידינו והוא שמע פעם אחת והלך וישב אצל התנור והשיג אוצר..
השיב להם האלשיך ‘אותו תמים ,כאשר שמע אודות הבטחון לקח
את הענין ללבו כמו שהוא ,בלי שום ספק ובלי פחד ,כאילו לא
היה בעולם מציאות אחרת .לא כן אתם ,כיון שיש לכם עדיין מעט
פקפוקים וחששות ,עדיין חסרים אתם את השלימות בבטחון’
ב“ .אני ארבה ולא אסור” – הציות לדיני התורה גם בלא הבנת
טעם המצוה

סיפר לי רבי אברהם צבי ישראלזון שבאחת מנסיעותיו עם חתן
אחותי הגר”ח קניבסקי שליט”א סיפר לו רבי חיים שפעם ביקר
אצלו יהודי וביקשו שיתפלל עליו להפקד בזרע של קיימא ,אמר לו
רבי חיים שיקבל על עצמו לגדל זקן (האיש היה מגולח) ובזכות זה
יפקדהו ה’ יתברך ,ואכן לשנה הבאה לאחר שהתחיל לגדל זקן נפקדו
בבן זכר ,ומאז אשתו יולדת בכל שנה.

הרמב”ן כתב על מצות לא תסור ימין ושמאל – אפילו תחשוב בליבך
שהם טועים ,והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך,
תעשה כמצוותם ,ואל תאמר – איך אוכל החלב הגמור הזה או אהרוג
האיש הנקי הזה ,אלא תאמר – כך ציוה אותי האדון המצוה על המצוות
שאעשה בכל מצותיו ככל אשר יורוני העומדים לפניו במקום אשר
יבחר ,ועל משמעות דעתם נתן לי את התורה אפילו יטעו ,וזה כענין רבי
יהושע עם ר”ג ביום הכפורים שחל להיות בחשבונו’.

שאל ר’ אברהם צבי את הגר”ח האם גידול זקן הוא סגולה לזרע של
קיימא ,השיב רבי חיים – הסגולה לזש”ק היא האמונת חכמים,
שקיים מה שציווה עליו ,הער אוט גיפלזט.

מבואר ברמב”ן שבשביל להגיע לקיום מצות ‘ככל אשר יורוך – אפילו
על ימין שהוא שמאל’ צריך תחילה לדעת לציית לדיני התורה אפילו
כשאינם מתיישבים על דעתנו הדלה ,כי ‘כך ציוה אותי האדון המצוה
על המצוות’ ,על ידי כך נוכל גם לציית לחכמים גם כאשר אין דבריהם
מתיישבים על לבנו.

הוסיף הגרח”ק וסיפר לו מעשה ביהודי תמים שהיה מקורב לדודו
החזון איש זי”ע ,והיה שואל אותו כל דבר כקטון כגדול מתוך אמונת
חכמים תמימה .יום אחד הגיע אליו בעל הבית שהשכיר לו את
דירתו ,ודרש ממנו לפנות את הדירה בתוך כמה ימים [כפי שסיכמו
ביניהם שיוכל לדרוש ממנו זאת בכל עת שיחפוץ] ,השוכר התמים
הנ”ל רץ מיד לחזון איש לשאול אותו מה לעשות ,כי באותם ימים
השתנה החוק ונקבע שאין המשכיר יכול לפנות את השוכר בכל
עת שיחפוץ אפילו אם התנו כך ,אבל החזו”א אסר עליו להשתמש
בזכותו החוקית מכיון שבזמן השכירות עדיין לא נחקק החוק ואין
כאן סברא של מנהג המדינה ,שאל השוכר את החזו”א ‘ולהיכן
אתפנה עם רהיטי ומטלטלי’? שאל אותו החזון איש – האם יש לך
קרובים או ידידים שיוכלו לארח אותך ,השיב לו שהוא בודד בלא
קרוב וגואל ,אמר לו החזו”א – אם כן אין לך ברירה אלא לפנות את
חפציך ורהיטיך לרחוב ,שהרי בעל הבית התנה עמך מראש שיוכל
לתבוע ממך לפנות את דירתו ,ועפ”י דין תורה זכותו לעשות כן.
היהודי התמים מיהר לציית לדברי החזון איש ,למרות שכאמור עפ”י
חוק היה רשאי להתעכב עוד תקופה בדירה ,וביום המיועד פינה את
כל חפציו ומטלטליו לרחוב ,והתיישב שמה ...העוברים ושבים נדו לו
בראשם ברחמים ,אך לא יכלו לסייע בעדו...
כעבור כמה ימים הזדמן לאותו יהודי איזה מסחר [יש אומרים שזכה
במפעל הפיס] ,ועם הכסף שהרויח התחיל לעסוק במסחר ,ועלה
לגדולה והתעשר מאד .כאשר שמע החזו”א את מקורביו מתלחשים
בהתפעלות על ה’מופת’ ,הגיב ואמר – הער פאלגט חכמים מוז הער
מצליח זיין ,יהודי שמציית לחכמים מוכרח הוא שיצליח.
יש להסמיך לזה מה שסיפר הסבא מנובהרדוק זי”ע בספרו ‘מדרגת
האדם’ על האלשיך הקדוש שדרש פעם על גודל מעלת הבטחון,
שמע אותו יהודי שהתפרנס כל ימיו מהובלת טיט בעגלה הרתומה
לחמור ,ואמר לעצמו ‘למה לי לעמול קשה כל ימי חיי?! כיון שיש
בטחון כזה ,הרי כל השתדלותי מיותרת!’ קיבל על עצמו לבטוח בה’
בכל לבו ,וישב כל היום ליד התנור ואמר תהלים ..כאשר הפצירו
בו אשתו ובני ביתו שיצא לעבודתו גער בהם ואמר ‘וכי משוגעים
אתם? הלא שמעתי בפירוש מהאלשיך שאם אדם בוטח בה’ באה

בעניין זה מצאנו עוד בפרשתנו במצוות ‘ולא ירבה לו נשים ולא יסור
לבבו’ ,ואמרו חז”ל (שמות רבה וארא) עמד שלמה המלך והחכים על
גזירתו של הקדוש ברוך הוא ואמר למה אמר הקדוש ברוך הוא לא
ירבה לו נשים ,לא בשביל שלא יסור לבבו ,אני ארבה ולבי לא יסור.
אמרו רבותינו באותה שעה עלתה יו”ד שב’ירבה’ [= שבתיבת לא י’רבה]
ונשתטחה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה רבון העולמים לא כך אמרת
אין אות בטלה מן התורה לעולם ,הרי שלמה עומד ומבטל אותי ,ושמא
היום יבטל אחת ולמחר אחרת עד שתתבטל כל התורה כולה .אמר לה
הקדוש ברוך הוא  -שלמה ואלף כיוצא בו יהיו בטלין וקוצה ממך איני
מבטל.
ותמה הרבי ר’ העשיל למה דוקא האות יו”ד באה להתאונן לפני הקב”ה
ולא שאר האותיות שב’לא ירבה’ .וביאר ,שהרי היו עוררין על מלכותם
וכשרותם של דוד ושלמה ,משום שהיו בני רות המואביה ,וכתוב
לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה’ ,ורק בזכות האות יו”ד התירו אותם
בקהל  -שמכך שכתוב ‘עמוני ומואבי’ ולא ‘עמון ומואב’ דרשו ‘עמוני
ולא עמונית ,מואבי ולא מואבית’ .זו היתה טענתה של האות יו”ד כנגד
שלמה ,הרי כל גדולתו ממני באה ,והוא עושה אותי פלסתר .עכ”ד הרבי
ר’ העשיל.
ואפשר להוסיף על דבריו ,שהרי מבואר בגמרא ביבמות דף ע”ז ששאול
ובית דינו רצו לפסול את דוד מצד הסברא והטעם ,שאין מקום לחלק
בין מואבי למואבית ,שעל שניהם שייך הטעם ‘על אשר לא קדמו
אתכם בלחם ובמים’ ,כי גם נשי מואב היו צריכים לקדם את הנשים
וכפי שהקשה להם דואג ולא ידעו להשיב לו ,ועמדו להכריז על דוד
כפסול לבוא בקהל ,אלא שעמשא חגר חרבו כישמעאל ואמר :כל מי
שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב ,כך מקובלני מבית דינו של שמואל
הרמתי :עמוני  -ולא עמונית ,מואבי  -ולא מואבית[ .ואחר כך גם נתבאר
הדבר מצד טעם האיסור ,למה לא אסרה תורה את הנשים ,עיין שם
בגמ’].
הרי לנו שכל עיקר מה שלא נאסר דוד בלבוא בקהל היה מחמת שלא
התחשבו בסברות כרסו של דואג אלא הכפיפו דעתם וסברתם ללשון
התורה שאמרה ‘מואבי’ בתוספת יו”ד – ולא מואבית .ולכן טענה כעת
אותה יו”ד ,איך יתכן ששלמה עצמו יבטל את איסור ‘לא ירבה לו נשים’
מחמת סברת הלב...
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מדוע אין מבקשים מחילה מחבירו בערב ראש השנה?
מורנו הרב הצעיר אברהם משה רוט שליט”א

א .אבי-זקן-זקני הגאון הישיש רבי יצחק פרידמאן זצ”ל (אשר עלה
ממעזריטש לירושלים) כתב במחברתו לפני יותר ממאה שנים כך:
“בפרשת האזינו (דברים לב ,ה) כתוב :שחת לו לא בניו מומם .יש לרמז
בתיבת “לו לא” למפרע הוא ‘אלול’ ,היינו אם שחתו את החודש אלול
ולא עשו תשובה ומעשים טובים באלול ,בניו מומם ,הכונה בניו היו
והשחתה שהשחיתו היא מומם (לשון רש”י שם) ,כי היה להם פנאי
באלול לשוב לה’ ולעשות תשובה ומעשים טובים”.
ויש להוסיף באר בדברי קדשו ,למה דוקא באלול הוי ‘השחתה’ כשאין
מנצלים את רגעיו ,והרי גם חודש תשרי וניסן ושאר חודשים גדולים
ויקרים מאד .אך הביאור ,דאלול כל עיקר עבודתו היא לנצל את
הזמן הנותר לאסוף עוד ועוד מצוות ,כדי להטות כף זכות על של
חובה.
ב .והנה ,בשו”ע בסימן תר”ו כתב שבערב יוהכ”פ צריך לרצות את
חבירו ,משום שאין יוהכ”פ מכפר עד שירצה את חבירו ,ויש לתמוה
למה לא אמרו כן על ערב ראש השנה ,הלא בר”ה הרשעים והצדיקים
נחתמים והבינונים נכתבים ,ואם לא ירצה את חבירו קודם ראש השנה
הרי הוא בסכנה גדולה ,ולמה לא נהגו בזה עד ערב יוהכ”פ .והיא
תמיהה גדולה.
אכן הביאור ,בהקדם דברי הרמב”ם הנודעים דהבינוני תולים לו אם
יעשה תשובה בעשי”ת ,וכבר הקשה בכוכבי אור למה לא סגי שיוסיף
מצוה אחת על המצוות השקולות ,עיי”ש תירוצו הנורא ,אך הביאור
הפשוט (והראוני שקדמוני בזה רבים) שחשבון המצוות והעבירות הוא
עד ר”ה ,אבל מה שעושה בעשי”ת שייך לחשבון של שנה הבאה ,וכל
מה שיכול הבינוני לעשות כדי לתקן מצבו הוא לעשות תשובה ועי”ז
נמחלים עוונותיו ונשאר בידו רוב מצוות.
ולפי”ז נבואה חשבון ,מי לידינו יתקע שעדיף לעסוק בערב ראש השנה
בפיוסים ותחנונים לאיזה חבר שחטא כנגדו פעם אחת ,ולא עדיף טפי
לאסוף מצוות רבות ככל יכולתו בתלמוד תורה כנגד כולם ובגמילות
חסדים וכו’ .לא נוכל לדעת חשבון אל דעות ,אך הסברא נוטה שעדיף
טפי להרוויח מצוות רבות וגדולות מאשר להשקיע זמן יקר בסילוק
חטא אחד .וא”כ יש לומר דלכך לא נהגו לעסוק קודם ראש השנה
באופן מיוחד לפייס את רעהו ,אבל בערב יוהכ”פ הרי כבר אינו יכול
להוסיף לו מצוות ,אלא לתקן החטאים למפרע ,כמוש”נ ,וא”כ זהו הזמן
והשעה לפייס את חברו ולשוב בתשובה על עבירות שבין אדם לחבירו.
ג .ובזה יתבאר מה שכתב הרמב”ם שנהגו בעשרת ימי תשובה
להרבות בצדקה ובמעשים טובים וכו’ ולקום באשמורת ולשמוע דברי
כיבושין כו’ ,ולמה לא נהגו כן קודם ראש השנה ,הלא רובא דרובא
נידונים בראש השנה ורק הבינונים נחתמים ביוהכ”פ (ואף הם עכ”פ
נכתבים בר”ה) ,אכן הביאור דבימי חדש אלול כלל לא ברירא מילתא
שעדיף טפי להרבות בסליחות ודברי כיבושין כו’ ,אדרבה ,יותר טוב
להוסיף בסדרי לימוד התורה ולאסוף מצוות רבות ככל האפשר,
אבל לאחר ר”ה אז תכלית הימים היא התשובה ,ואז צריך להתפנות
מכל ענייניו הגשמיים והרוחניים ולעסוק במצות התשובה ,להתבודד
בחדריו ולשמוע דברי כיבושין ,ולקום באשמורת וכו’.
ד .נמצא לפי”ז שעיקר עבודת האלול היא לנצל את הזמן היקר
להוסיף עוד ועוד מצוות ומעשים טובים כדי להטות את הכף בראש
השנה לכף זכות .א”כ נבין היטב מש”כ זקני הנ”ל זצ”ל שעל אלול נרמז
בקרא ‘שיחת לו לא בניו מומם’ ,כי מי שהוא מכלה זמן חדש אלול ,הוא
ממש השחתת הזמן ,כי בכל רגע ורגע יכול להוסיף עוד ועוד זכויות
ומצוות.
ה .והוסיף אחי הגאון רבי אלימלך שליט”א שהרי אלול הוא זמן
האסיף – המסתיים בט”ו תשרי – ואז מנצלים עובדי האדמה כל רגע
ורגע כדי להספיק להכניס לאוצרות תבואה ככל יכולתם ,ומה שישאר
יתקלקל בגשמים (כמוש”כ רש”י בשמות כ”ג ט”ז שמפני כך אוספים
את התבואה עד הסוכות מפני הגשמים) ,ובכל רגע שהוא מתעצל
בימות האסיף הוא משחית את תבואתו היקרה .וא”כ כנגד זה גם
העבודה הרוחנית בחדש זה היא להספיק לאסוף ככל יכולתו מאשר
חננו ה’ דברי תורה ומעשים טובים.
ו .והנה אמנם לא מצאנו מנהג לפייס את חבירו בער”ה אך מצאנו
מנהג אחר – לברך את חבירו קודם ר”ה ,כמוש”כ מהרי”ל שכשכותב
אגרת לחבירו בחדש אלול צריך לרמוז בתחילתו שמבקש עליו לשנה
טוב תכתב ותחתם .וכן מבואר בטור סו”ס תקפ”ב שבליל ראש השנה
נוהגין באשכנז כל אחד ‘מבקר לחבירו ואומר לו תכתב בשנה טובה’,
וכן במנהגי מהרי”ל הל’ ר”ה (ד ,עיי”ש בשינו”ס) ‘מנהג הוא כשיוצאין

מבית הכנסת יאמר אדם לחבירות גזר ותחתם בשנה טובה ,וכן מסבבים
אח”כ אף מבית לבית’ (ולפלא שהמהדיר שם כתב שלא ידוע על מנהג
זה שמסבבים מבית לבית ,והרי הוא גם לשון הטור ‘מבקר לחבירו’).
הרי שהיה דרך לבקר ולאחל ולברך לרעים וידידים לשנה טובה כו’.
ובפרי חדש כתב שנוהג לשלוח מנות בערב ראש השנה ,כדכתיב
בעזרא ושלחו מנות לאין נכון לו.
ונראה דלא דבר ריק הוא ,שבערב ראש השנה מבקרים ומברכים
ושולחים מנות ומתקרבים זה לזה ,ובערב יוהכ”פ מבקשים מחילה
וסליחה בדברי פיוסים ותחנונים ,וזהו משום שקודם ראש השנה עיקר
עבודתנו אינה על לשעבר ,לכפר על העבר ,אלא לחטוף מצוות ,ובכלל
זה אנו מבקשים את השלום והאהבה והאחדות ,שזה מצוה גדולה
וזכות עצומה ליום הדין כנודע[ ,והרי כבר רמזו הראשונים בשם החדש
‘משלוח מנות א’יש ל’רעהו ו’מתנות ל’אביונים ,הרי שהחדש נקרא גם
ע”ש משלוח המנות הנהוג בו קודם ר”ה כדי להרבות אהבה וחיבה בין
איש לרעהו] .ע”כ עיקר העבודה אינה בבקשת המחילה לשעבר אלא
בהתרצות וקירוב מכאן ולהבא ,ואילו בערב יוהכ”פ עיקר העבודה בו
לתקן את המעוות בשנה העברה ולכן צריך לפייס ולבקש מחילה על
העבר וכמוש”נ.
ז .והוסיף לי אאמו”ר הגאון שליט”א ,שבהפטרת ראש השנה אנו
קוראים שעלי בירך את חנה לאחר שחשד בה כשיכורה ,ולמדו מזה
בגמרא שהחושד את חבירו צריך לפייסו ולברכו ,וצ”ב מהו עניין זה
של ‘לברכו’ ,ולמה לא סגי לבקש ממנו מחילה כמו בכל עבירות שבין
אדם לחבירו.
וביאר ,דבעצם החושד את חבירו לא הזיק לו מאומה ,ואינו צריך לבקש
ממנו מחילה ,אלא לשוב בתשובה לפני ה’[ ,וכמו המקבל לשוה”ר
שאינו צריך לבקש מחילה אלא לשוב בתשובה ,כמבואר בחפץ חיים
סוף כלל ו’] ,אלא שהוא צריך לתקן הריחוק שגרם ע”י שחשד בו וע”ז
צריך לפייסו ולברכו ,כדי להתאחד ולהתחבר עמו.
וזהו עניין הברכות והאיחולים והפיוסים דקודם ראש השנה ,אשר בזה
מתקן מה שקלקל ופגם באהבת רעים ,ואילו בערב יוהכ”פ מתקן ע”י
שמרצה את חבירו שימחול לו.
ומדוקדק היטב לפמש”כ רבותינו (השל”ה הק’ והחתם סופר ועוד)
דמעשה דחנה אירע בראש השנה [ולא רק פקידתה ,וצ”ל שמה שאכלו
מן הזבחים היינו מאותם שהקריב בערב יו”ט] ,ולכן דוקא שם למדנו
עניין זה של פיוס וברכה דזהו מעבודת ראש השנה דייקא.
ח .ונראה לי להוכיח כדברי אאמו”ר שליט”א שעניין הפיוס והברכה
למי שחושד את חבירו אינו משום ריצוי ובקשת מחילה אלא בשביל
להתקרב למי שהתרחק ממנו ,והוא מדברי הספורנו על הפסוק ‘ולא
הכירו כי היו ידיו שעירות ויברכהו’ שהוסיף לו ברכה משום שחשד
בו תחילה שאינו בנו עשיו ,ומשראה שהיו ידיו שעירות וחשד בו
לשווא הוסיף לו ברכה משום שהחושד את חבירו צריך לברכו .ודבריו
מפליאים מאד (ועוררני לזה ש”ב הגאון רבי ברוך ברקוביץ שליט”א)
שהרי כאשר חשד יצחק שאינו עשיו לא היה זה חשד בעשיו אלא
ביעקב אחיו שמתחזה כעשיו ,וא”כ מה טעם יש לברך את עשיו כאשר
ראה שחשד ‘ביעקב’ לחינם .וזה פלא גדול.
ובהכרח יש לפרש כדברי אאמו”ר שליט”א שעניין הברכה אינו משום
ריצוי ומחילה על מה שחטא כנגדו ,דבאמת לא חטא כנגד עשיו אלא
כנגד יעקב ,אלא עניין הברכה לתקן הריחוק אשר נוצר מחמת חשדו,
ובזה שפיר י”ל שכיון שחשד בעומד לפניו שהוא מתחזה ומרמהו ,נוצר
איפוא ריחוק בינו לבין העומד למולו ,וכאשר נודע לו שחשדו חשד
שווא יש לו לפייסו ולברכו כדי לעורר האהבה והקירבה כמקדם ודו”ק.
ט .הסתפקתי האם יש איסור בל תשחית על השחתת זמן ,כגון במי
שמשחית את זמנו בימי האסיף ועי”ז מפסיד ממון הרבה וכדומה .ולע”ע
לא מצאתי אלא נידון כעי”ז בשו”ת התעוררות תשובה חו”מ ל”ה שדן
במי שיש לו טרחא ואיבוד זמן להיזהר שלא ישחית דבר מועט ,וצידד
להתיר לאבדו כדי להימנע מהשחתת זמן ,כשם שמותר להשחית אילן
מאכל לצורך מקומו וכדו’ .אלא שדחה דמה שטורח שלא לעבור איסור
לא ייחשב השחתת זמן כי בזה עובד את הקב”ה .עיי”ש .וא”כ יש לדון
באופן הפוך שמשחית זמן יקר שיכול להרוויח ממנו ממון הרבה ,האם
נחשב להשחתה .ולפי”ז יש לדון דהנכשל ב’שיחת לו לא’ ומשחית את
רגעי חודש אלול יש בזה גם משום לתא דבל תשחית...
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כוחה של השפעה לטוב ולמוטב
הרב אלימלך קארפ שליט”א

א .בסוף הפרשה (פרק כא פסוק ז) כתוב “וענו ואמרו ידינו לא שפכו
את הדם הזה ועינינו לא ראו” .וברש”י (שם) עפ”י המשנה בסוטה (דף
מה ):וכי עלתה על לב שזקני בי”ד שופכי דמים הם ,אלא לא ראינוהו
ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה .וברש”י שם (דף לח :ד”ה ופטרנוהו) וז”ל
“כלומר למזונות הוצרך ולא היה לו וראה אחד נושא מזונות ,ובא לחוטפם
ממנו לאונס רעבון ועמד זה עליו והרגו” .מתבאר ברש”י דענין הרציחה
נתגלגל ישירות ממה שלא היה לו מזונות ,שגרם לו לחטוף מזונות .אך
כאן ברש”י לא הביא כלל לבאר שמחמת שזה יגרום לו לחטוף מזונות היו
נחשבים הזקנים לשופכי דמים.
והנה כתב הרמב”ם (פ”א מהל’ ת”ת הל’ יג) וז”ל ואע”פ שיש לה שכר
צוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה מפני שרוב הנשים אין דעתן
מכוונת להתלמד וכו’ “ ומבאר בעלי שור דיש ללמוד מדברי הרמב”ם
דעיקר מצות תלמוד תורה היא להתלמד .נשתדל גם אנו להתלמד כאן
ונשכיל דלא הוזכר כאן שהוא ביקש מהזקנים מזונות או התחנן אליהם
למזונות כלל ,אלא עצם הדבר שלא חשבו הם להעניק לו מזונות לצידה
לדרך ,זה כבר מייחס אליהם גורם למיתתו עבור שנתגלגל הדבר על עסק
מזונות שחסר לו.
הנה כי כן ,למרות שהזקנים עמוסים בצרכי הכלל ברוח וגשם אין זה
מועיל להקל עליהם אפילו במשהו מתואר “שפיכות דמים” לו היו יודעים
שהיה אורח זה בעיר .והדבר מעורר פליאה :איך נוכל להבין שבשם שופך
דמים ורוצח יקרא מי שראה את האורח ולא העניק לו מזונות?
ב .יש מקום להציג כאן קושי נוסף ,כתוב “כפר לעמך ישראל אשר פדית
ה’ ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם” ,ובספרי תני אשר
פדית ה’ וז”ל מלמד שכפרה זו מכפרת על יוצאי מצרים .כפר לעמך ,אלו
החיים .אשר פדית אלו המתים ,מלמד שהמתים צריכים כפרה” .מבואר
בספרי דיוצאי מצרים הם גם צריכים כפרה למרות שדבר זה קרה לאחר
מאות שנים ,כי עצם הדבר דכל כלל ישראל צריכים כפרה הוא לאחר
שהעיר הקרובה אמרה שידינו לא שפכו אז חל האחריות על כל כלל
ישראל ,כי אין דם שנשפך על הארץ שלא יצטרך כפרה .אך אינו מובן
מדוע ברציחה שאירע עכשיו יצטרכו כפרה למפרע עד יוצאי מצרים.
ובמלבי”ם מפרש דבחטא של רציחה ואביזרייהו אילו היה לאבותם זכות
כראוי היה מציל את צאצאיהם מלהיכשל בגרמת רציחה ,ולכן גם יוצאי
מצרים צריכים כפרה כי נפדו על מנת שלא יהא מצאצאיהם שופכי
דמים .רואים כאן יסוד נורא ,דיוצאי מצרים זכו לצאת ממצרים בתנאי
שיהיו להם זכויות שיגנו שלא יצא גרמת רצח מצאצאיהם עד עולם!
ג .אך נראה לבאר עפ”י מה ששמעתי מהגרי”ד קופלמן זצוק”ל ביאור
ענין השפיכות דמים שבדבר ,אע”פ שלא נתבקשו ע”י הנרצח או מאן דהו
לדאוג לדבר .הוא ביאר ששפיכת דמים שיש במה שנפרדו ממנו בלא
מזונות ובלא ללוותו טמון ב”אי” הערכה ו”אי” כבוד שבדפוס הנהגה זו,
ויש בו משום זלזול של מי שנברא בצלם אלוקים .ולכן ,במקום שבארזים
שבעם ,הזקנים ,נפלה שלהבת ,אז באזובי קיר ,שהם פשוטי העם ,עלול
כוח הזלזול להתפתח עד מעשה רציחה.
כי מאז ומתמיד ,ראשי העם במעשיהם הטובים משפיעים על שאר
העם לטובה .ולעומת זה אם אצל ראשי העם יש רפיון בענין מסויים
כגון בפרשה זו :אילו היה אצל הזקנים איזה זלזול בכבוד האדם ,בחסרון
שימת לב ,אז אצל פשוטי העם הזלזול מכפיל עצמו ויכול להגיע עד כדי
שפיכת דמים .ולזאת אומרים הזקנים “ידינו לא שפכו את הדם הזה”,
והיינו שלא פטרנוהו בלא מזונות ובלא לוויה ,הכוונה בזה שלא היה
שום נדנוד של זלזול מצידם אפי’ בחסרון התבוננות או בהעדר שימת
לב .ובאמת למרות שיש הרבה אנשים שיכלו לדאוג למזונות ולוויה ,אין
זה מוריד האחריות של זקני העיר לדאוג לזה ,ולא יוכלו לטעון שסמכו
שאחר ידאג לזה .ועל פי מהלך זה מתבאר דברי הספרי באופן הנ”ל,
שאם אצל יוצאי מצרים היה איזה פגם כלשהו בכבוד והערכה לאדם אז
בצאצאיהם יכול זה להתפתח עד מימד של אי כבוד באופן של רציחה.
ולזאת צריך כפרה עד יוצאי מצרים.
ד .מכאן יש להתלמד שכל אדם לפי דרגתו יש לו השפעה על סביבתו,
ואין צריך להתייחס להשפעה זו כאחריות וכעול עליו ,אדרבה זכות היא
שניתנה לו מהקב”ה שישפיע בכל הנהגתו על אחרים ,גם כשלא באו או
אינם מתכוונים להיות מושפע על ידו .לעיתים קרובות ,אדם משתוקק
להיות “משפיע” ברוחניות במסגרת תורנית ,למצוא משרה של רבנות או
מגיד שיעור וכדומה ,וחלשה דעתו עליו כשאינו מוצא את מבוקשו ,ואינו
מבין שגם כעת כל מהותו הוא “משפיע” בכל מעשיו על אחרים.
זהו מפלאי הבריאה שהקב”ה הטביע שהאדם במעשיו משפיע בלא
יודעים על אחרים ,אף כאלו שהוא אינו מכיר והם אינם מכירים אותו,
ולא באו לחסות בצל השפעתו .ואולי זה גופא מה שמפריע לאדם שאינו
יכול להצביע על אנשים מסויימים שהוא משפיע ,ולא נוצר שום קשר
ישיר בין המשפיע והמושפע ,וחסר לו את המוטיבציה להשפיע כשאין
ידוע לו על מי משפיע .ובאמת חסר לו סיפוק מוחשי שיש לבעל משרה
תורנית אשר עוקב אחרי התקדמותם של המושפעים לראות אותם
מתקדמים בעבודת ה’ .אך כמובן שזכות ההשפעה באופן זה שאינו ישיר
הוא פי כמה מההשפעה שאדם יודע מי הם המושפעים ,כי לפום צערא
אגרא.

ניקח לדוגמא מה שכתוב בכתבי הסבא מקעלם (ימים נוראים) שתבע
הסבא זצ”ל להתלמד מדברי הספרי כי תצא הובא ברש”י (פרק כד,יט)
עה”פ למען יברך ואע”פ שבאת לידו שלא במתכוין ק”ו לעושה במתכוין,
אמור מעתה נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס בה ,הרי הוא מתברך
עלי’ .ולמד הסבא זצ”ל מזה דאם בקבלת סלע שהוא חיי שעה מקבל
כזו ברכה ק”ו בחיי עולם ,וכגון מי שמתנהג כשורה וקובע עיתים לתורה
ומשאו ומתנו באמונה ומחזיק ביראה מקדש שם שמים ,וגורם שממנו
ילמדו וכן יעשו .וכענין שאמרו יומא (דף פו“ ).שיהא שם שמים מתאהב
על ידך ,שבזמן שאדם קורא ושונה וכו’ מה הבריות אומרים עליו אשרי
לפלוני שלמד תורה וכו’ “ וממנו ילמדו וכן יעשו .והוא דבר שאין לו קץ,
כי ממי שלמד ממנו שוב אחרים ילמדו וכן הלאה ,אין קץ למתן שכר ע”י
השפעה אין קץ שנגרמה על ידו ,עד כאן דבריו הקדושים.
ה .ועצם היסוד מצאנו בתחילת פרשת האזינו שהפסוק אומר האזינו
השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי .באור החיים הק’ עומד על שינוי
הפסוק בין שמים שנקט לשון “האזינו” לבין ארץ שנקט לשון שמיעה
“ותשמע” ,וגם דאצל שמים נקט לשון דיבור “ואדברה” ואצל ארץ נקט
לשון אמירה “אמרי פי” .ומבאר האוה”ח הק’ וז”ל עוד נתכוין לדבר עם
הדרגות הנמצאים בישראל .אחד ,הם גדוליהם וראשיהם .השני ,המה
המון העם שאין להם שם בעם .וכינה לגדולים בשם ‘שמים’ שהם
במדרגה גדולה ,והקדימם ודבר להם בצווי האזינו השמים ,ואח”כ אמר
ותשמע הארץ פירוש מעצמם ישמעו ההמון הנמשלים לארץ כשיראו
גדוליהם הולכים בדרך נכון ,וכאומרם ז”ל זוהר (ח”ב דף לו ):אי רישא
דעמא איתקן כולא אתקן.
אך האוה”ח הקדוש כתב כן באופן שהם יראו את גדוליהם ,וכדרך שזה
מתפרש בפרשת עגלה ערופה .אך האמת דגם באופן שלא יראו אותם
יש כח במעשה הצדיקים הגדולים והזקנים להשפיע על כולם .וכדרך
שמסופר בשם האור ישראל שאמר שאם יהודי ישב וילמד בהתמדה
בליטא ,זה מעכב מיהודי בפריס להתחתן ר”ל עם נכרית ולהתבולל.
וסיפור זה נאמר על כמה גדולים בנוסחאות שונות אשר עולים בקנה
אחד ,כי התורה ומצוות מגנה הגנה רוחנית וגשמית למרחוק כי יש נשמה
כללית של כנסת ישראל ,וכפי שיתבאר להלן אות ז.
ו .ואכן ישנם שני סוגי השפעה .יש השפעה בדרכי הליכות האדם
ובהנהגותיו כמבואר ביומא (דף פו ).הכי דמי חילול השם אמר רב כגון
אנא אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהבנא דמי לאלתר .אמר אביי לא
שנו אלא באתרא דלא תבעי אבל באתרא דתבעי לית לן בה .ופרש”י (ד”ה
ולא יהיבנא) וז”ל “וכשאני מאחר לפרוע הוא אומר שאני גזלן ולמד ממני
להיות מזלזל בגזל” מבואר ברש”י דחילול השם אינו עצם הדבר שרואים
ת”ח שהוא בדרגא גבוהה נכשל בעבירה זו החמורה ,אלא מה שלמדים
ממנו הוא החילול השם .וכמו”כ בהמשך הגמ’ אמר ר’ יוחנן כגון אנא
דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין ,ופרש”י (ד”ה כגון אנא)
וז”ל “ואין הכל יודעין שנחלשתי בגרסתי ולמדין הימני ליבטל מת”ת” הרי
דעצם מה שיאמרו על ת”ח שבטל מן התורה עדיין אינו חילול השם ,רק
במה שילמדו ממנו.
ובהמשך הגמ’ מביא אביי ברייתא המלמדת השפעה לטובה כדתניא
ואהבת את ה’ אלוקיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא קורא
ושונה ומשמש ת”ח ויהא משאו ומתנו באמונה ודבורו בנחת עם הבריות,
מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו
תורה ,ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו ,עליו הכתוב אומר
ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר”.
ז .אמנם ישנו אופן נוסף של השפעה ,השפעה של לימוד התורה .אין
ברצוני לצטט כאן מאמרי חז”ל על תורה מגנא ומצלא שהיא השפעה
כלפי עצמו ,אלא במה שיש בלימוד תורתו השפעה גם כלפי אחרים.
במכות (דף י ).בתרגום זוה”ק (שמות קנא) אמר ר’ יסא הכל יודעים
זאת וכן כתוב אם ה’ לא ישמור עיר שוא שקד שומר ,הם אלו שעוסקים
בתורה ,עיר הקדושה קיימת עליהם ,ולא על גבורים תקיפי עולם ,וזהו
שכתוב אם ה’ לא ישמור עיר שוא שקד שומר .ובמסכת כלה רבתי (ב,ט)
תאנא בכל יום מלאך יוצא מלפני הקב”ה לחבל את העולם ולהפכו
לכמות שהיה ,אלא כיון שהקב”ה מסתכל בתינוקות של בית רבן ובת”ח
שיושבים בבתי מדרשות מיד נהפך כעסו לרחמים .החזו”א באגרות (ח”ג
מכתב סב) כותב וז”ל “ואם היו בני תורה עמלים בתורה לאמיתתה ,היו
מצילים ילדים הרבה ואנשים הרבה ,מהרהורי עבירה וכפירה וכיו”ב
בשפע קדשם ,בהשתפך רוח טהרה בעולם .ובסביבות בעל תורה אמיתי,
הדבר ניכר לעינינו השפעה מרובה על אנשים הרבה ,מה שכל השתדלות
מעשית לא תשיגנה ,וכמו”כ יש רשמים על הרחוקים שאין עין הרואה
מרגשת בם לדקותם” .אבל כל זה כשקיימת הקדמה שכתב החזו”א לזה
“וכשם שאברי האדם מתחלקין לפעולותיהם ,עין רואה ואוזן שומעת
וידים עסקניות ,כן העם כולו הוא כגוף אחד ואישים נפרדים בו ,וכל איש
צריך למלא תעודתו”[ .אמר המלבה”ד :ונאים הדברים לרבינו החזו”א
עצמו שכל סביבתו ,ובני שכונתו ועירו ,ואפילו הילדים שהסתובבו
במחיצתו ,הושפעו ממנו השפעות נצחיות ,אשר עוד היום אפשר לראות
בבני ברק שכונות ובתי מדרשות שרוחו הנעימה של החזון איש עודנה
שורה בהם ,והדברים מפורסמים]...
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בראש השנה יכתבון

הרב משה יונה הרטמן שליט”א
א .ראש השנה דף ט”ז ע”א בראש השנה כל באי עולם עוברין
לפניו כבני מרון .ובגמרא אמר רבא האי תנא דבי ר’ ישמעאל הוא
וכו’ אדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים וכי
קתני מתניתין אתחילת דין.
אמנם מאידך גיסא אמרו להלן ט”ז ע”ב אמר רבי כרוספדאי אמר
רבי יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנה אחד של רשעים
גמורים ואחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים צדיקים
גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורים נכתבין
ונחתמין לאלתר למיתה בינונים תלוים ועומדים מר”ה ועד יוה”כ
וכו’.
ולכאו’ נמצא מדברי הגמ’ האלו שכל הנפק”מ של חתימה של
יוה”כ אינו אלא לבינונים ,וודאי שזה מאד סתום במשנה ,שאין
הדין אלא לבינונים.
ב .ואכן בתוס’ שם כתבו כלומר לחיי העולם הבא .והיינו שדברי
רבי כרוספדאי בשם רבי יוחנן אינם לענין עולם הזה ,אלא לענין
חיי עולם הבא.
אמנם דברי התוס’ צריכים תלמוד ,דלאיזה ענין נידונין לחיי העולם
הבא ,ומאי טעמא נידונין בכל שנה לענין חיי העולם הבא ,ועוד,
דנמצא דיש בראש השנה ב’ דינים שאינם שייכים זה לזה ,דין על
עוה”ז ,שנכתב בר”ה ונחתם ביוה”כ .ועוד דין נוסף בר”ה דהוא רק
על חיי העולם הבא .וכל זה צריך ביאור.
ג .והנה הר”ן שם כתב וזה לשונו :אלא עיקרן של דברים כמו
שכתב רבי ישעיה הזקן מטארני ז”ל דצדיקים ורשעים בדין
זה קאמר שאותן בני אדם שזוכין בדין מחמת איזה זכות
מיקרו הכא צדיקים גמורין שצדיקים גמורים הם בדין זה
ואע”פ שעונותיהם מרובין מזכויותיהם כיון שהם זוכים בדין
נותנת לשלם שכר בעוה”ז
לפי שמדתו של הקב”ה
נמי צדיקים שזכיותיהן
איזה זכות שעשו וכן

מרובין מעונותיהן כיון שהן מתחייבין בדין ואפי’ מפני עבירה קלה
שעשו לגבי דין זה רשעים מיקרו וכו’ וכ”כ הרמב”ן וכו’ .עכ”ד הר”ן.
ודברי הר”ן נראים חלוקים על דברי התוס’ ,דהתוס’ חלקו דדין
דר”ה הוא על חיי עוה”ב ,ואילו הר”ן כתב דהוא על חיי עוה”ז .וכ”כ
הגר”א בביאורו סוף סימן תקפ”ב ,דהר”ן פליג על תוס’.
ד .אבל יש לדון באימה ,לולי דברי אדונינו הגר”א ,ולבאר דדברי
הר”ן משלימים ומבארים את דברי התוס’ .דהרי דברי התוס’
סתומים מאד ,לאיזה ענין נידון בכל שנה על חיי עוה”ב.
ויש לבאר ,דאין הכונה לחיי עוה”ב ,לחיים הנצחיים ,דלזה אין
צריך לדון בכל שנה .אלא הנידון הוא נידון עוה”ב ,לענין מה
שנוגע לחיי עוה”ז .ונפק”מ בזה למה שכ’ הר”ן דזוכין בדין לענין
לשלם שכר בעוה”ז .והיינו ,דהדין כאן על עוה”ב ,הוא לענין מה
שנוגע לחיי עוה”ז ,דיש שנפסק צדיק לחיי עוה”ב ,ודבר זה הוא
עצמו סיבה שיזכה או שלא יזכה בעוה”ז .כענין משלם אל פניו
להאבידו וכיו”ב.
ה .וכבר מצינו דלשונות הגמרא ‘חיי עולם הבא’ אינם תמיד
מדברים על אותו הזמן ,יעוי’ בתוס’ כתובות קג :דהקשו ממה
שאמרו שם על המזומן לחיי עוה”ב ,והרי כל ישראל יש להם חלק
לעוה”ב .עיי”ש .והבאר שבע בריש פרק חלק האריך לחלק דלאו
כל חיי עוה”ב ,שוים לאותו הענין .יעוי”ש.
והוא הדין הכא ,הגם דכתבו התוס’ דהדין שנפסק בר”ה ,הוא
לחיי עוה”ב .אבל אין הכונה לחיים הנצחים שיהיו לעתיד ,דא”כ
למה נידון בזה בתחילת כל שנה ,ומה שיכות בין דין זה להדין
שנידון בראש השנה ויוה”כ .אלא דגם נידון זה הוא נידון
של חיי עוה”ב עד כמה שיש בזה נפקותא לחיי
העוה”ז ,וכמו שמבואר בדברי הר”ן...

שבת
שלום
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TO KNOW AND TO INSPIRE
Rabbi Yoel Klein

L
ashon hara is bad. We live in a generation that is blessed
to recognize this, mainly due to the sefarim, Chafetz Chaim
and Shemiras HaLashon written by Reb Yisroel Meir Kagan.
In the introduction he explains why two books were necessary
to succeed in this important matter. One is to clarify what we
are allowed and not allowed to do. It is said that the Chafetz
Chaim himself was a wonderful conversationalist being that
the halachos were so vivid to him, he was able to talk without
fear of negativity. The second book comes to lift us from just
knowing laws to actually being inspired to keep them. This
comes from a focus on the importance and value of what we
are dealing with.
This week’s parsha starts off with an allusion to these
concepts when Moshe commands the nation to set up shoftim
v’shotrim, judges and enforcers. Judges are those that teach
us the proper path in every situation of
life, while enforcers usually understood
as policemen that control through fear,
can also be seen as those who explain
and illuminate the laws so well, that we
become happily inspired to keep them.
The Torah is compared to Fire AISHDASS (Devarim 33-2) What is the deeper
understanding of these specific words
being used to allude to the Torah ?
Fire is unique in that it provides with
two of the most important human
needs. One is light. A candle in the
night can illuminate our path to safety.
Another aspect is that it warms. When
properly harnessed its heat provides us
with the warmth we need to function
normally during the winter months.
Reflecting this back to the Torah we find
the same ideas present. Torah literally
means horah, or guidance. It is the
hidden knowledge of the soul. Every
moment we live there is halachic and life guidance flowing
from it allowing us to follow the path of Hashem.
It also contains incredible amounts of inspiration in it. This
can be found on the most simplistic level with the many
encouragements and warnings about the seriousness of what
is being said. It can also be found through learning the Torah
with all your heart and mind. One comes out from it utterly
inspired by the sheer grandeur and beauty of the Torah.
Hence within the Torah itself we find a fire of guidance and
illumination waiting to be revealed.
Reb Nosson says that if we want our mind and heart to be
pure there are three levels of walls we can build. The first is
that of a home built on the G-dly ideals of holiness. This allows
for familial life surrounded by good influences. The issue is
that no matter how sealed our home is, at times we have to
go out to lead a normal functioning life. There we encounter
the second level of walls which is our eyelids. We can lower
our eyelids and focus them away from the distractions of the
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world. As powerful as these protections are we can still be in
the confines of a sealed home with our eyes closed entirely
and yet have thoughts of impurity swirling through our head.
Therefore, says Reb Nosson, we all need the indestructible
walls of steel- those of powerful, focused and conscious
thoughts. We can only think one thought at one time. The path
away from damaging thoughts is not to run from them but to
focus on other more positive ones. Try not thinking about a
pink elephant and the only image that will be flashing through
your mind will be that of a pink elephant. Unless of course you
consciously replace it with something else. The practicality of
how this plays out filters to many levels. Meaning if a thought
of taking revenge on someone is assailing you, distracting
yourself with the stock market is actually holy compared to
the bigger issue that you’ve successfully left behind. Obviously
using this consciousness to think about
Torah is the ideal which not only shields
our mind but lifts it up to soar in
understanding the world of Hashem.
Sometimes people become very attached
to the Torah and can be seen walking
through the streets with a sefer in
their hands. As beautiful as this is, Rav
Shlomo Wolbe would say that this is not
necessary. We should constantly have
a piece of Torah that we are working
through and be consciously thinking
about it during any available moment.
This would act as a holy impenetrable
wall from all influences around us and
bring with it many other advantages.
One is that it would help us sharpen our
minds, through the constant activity
of its cells. Above that, many times
we come across an idea that resonates
within us, only to hear ourselves saying,
“I have to work on that”, which in short
means that well never think about it again. By utilizing those
in-between minutes such as walking from place to place, to
think, we’ve found wellsprings of time to internalize those
powerful ideas and to start making them a real part of our
lives.
With all the greatness we now see emanating from the
Torah- its guiding light, its exciting inspiration, and even its
protective safety net, we have to remember what Reb Simcha
Bunim of P’shischa says on the words Tamim tehiyeh im
Hashem elokecha, you shall be simple with Hashem your G-d.
Temima is referring to the Torah, as in Toras Hashem Temima.
The Rebbe then reads the passuk as telling us be vigilant that
even our Torah, our temima, should be with Hashem. Too
often the vaulted ideas we hear about Torah learning cause us
to forget that in the end of the day its words are the breathe
and voice of our father in heaven bringing us back to Him like
nothing else can. And that is all we want.
Have an amazing Shabbos!  ...

FACILITATING PAYMENTS-ARE THEY BRIBES?
Rabbi Yoel Domb

“D
o not take bribes” (Devarim 16:19) It is the custom
in many cultures to give facilitating payments as a way of
obtaining business from clients. Some of these payments are
made as tips or gifts to government officials in order to expedite
clearance of shipments or documents. Other forms of bribery
involve the appointment of agents who can facilitate sales in
a non-routine manner due to their government connections,
and the payment of large commissions to these agents. Many
of these payments are demanded as prerequisites for doing
business or participating in tenders in a certain locale, so
that even an honest company must resort to them in order to
promote its business interests. Does this constitute bribery
which is forbidden by the Torah?
The biblical prohibition against receiving bribes applies to
a judge who is sitting in judgment and not to an individual.
Thus, there is no reason why I cannot give a private citizen a
free gift in order to persuade him to buy my product, since he
is not judging anyone but himself. However, many authorities
do extend the prohibition to publicly elected officials, who
have to decide issues of public concern. Rabbi Yomtov Lipman
Heller writes “Even publicly elected officials who are not
coming to decide Torah-related issues must also beware of
receiving gifts for their services”.(Pilpula Charifta ,Sanhedrin
chap.3) The Rema, Rabbi Moshe Isserles, even equates
politically appointed leaders and judges, since both are
making decisions which demand total objectivity. (Choshen
Mishpat 37)
Accordingly, a government representative who bases his
decision as to what to purchase on the size or content of bribe
he receives is guilty of bribery and it should be forbidden
to give him such a bribe, as this is akin to “placing a
stumbling block before the blind” (Vayikra 19:14).
However, if the official’s only job is to determine
which offers fulfill the criteria for being included in
the tender, and has no authority to decide which
offer will be accepted, it may be permitted to give
him a commission in order to be considered with
the other offers.
This actually raises another question: is it
considered bribery when I am only doing it in
order to have a fair chance of success and not in
order to tip the scales in my favor? In this case
I am not causing the judge to transgress and
may actually be stopping him from sinning by
restoring the equilibrium between the sides. On
the other hand, I am legitimating and abetting
his practice of taking bribes by my willingness
to play along with his rules. For this reason, a
prominent rabbinic authority forbade giving
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this kind of bribe, because even where one is not actually
placing a stumbling block (as in the case when the judge
anyway takes bribes), one is abetting evil behavior and this is
forbidden. ( Birkei Yosef, Choshen Mishpat 9:3).
However, this is not a universally accepted ruling, since the
end result is still a flawed and unfair judgment. Rabbi Yair
Chaim Bachrach suggests that the unique stringency of
Jewish law, which does not allow bribing a judge even to reach
a true conclusion, may not apply in a secular setting. Thus,
if a Jew knows that he has been wrongfully accused and he
has the ability to gain a fair trial by giving a bribe (and not
to obtain an unfair advantage), he may be allowed to give a
bribe to a gentile judge. Even though the judge is forbidden
to receive any bribe, the giver has not sinned if his intention
was only to correct an inherent bias against him. Interestingly
enough, Rabbi Bachrach wishes to prove this from the Torah’s
emphasis on taking bribes and omission of the topic of giving
bribes. (Chavot Yair 136).
The above analysis presupposes that if a judge receives the
same sum or favor from both sides, he will then judge them
without bias. Rabbi Menachem Hameiri does not accept
this. He maintains that if a judge receives bribes from both
sides he will be more inclined to act as an arbitrator between
the sides and not to discover who is right or wrong. For this
reason the Torah forbade even accepting equal payments
from both sides. (Meiri does not deal with the question of
gentile courts).
There are two other considerations which should be taken
into account here. If a Jew gives bribes he is in danger of
desecrating G-d’s name, since bribery is forbidden
by all religions and legal systems, and if it were
discovered that a Jew gave bribes, his entire
spiritual goal would be subverted. A Jew is
supposed to represent G-d by acting virtuously
and honestly, and if he acts otherwise he disgraces
G-d as well as himself.
Moreover, a Jew who engages in shady pursuits in
order to support himself is acting in a way which
contradicts the core belief that G-d provides an
honest living for all living creatures. Three times
a day we affirm that “all eyes wait upon You, and
You grant them their sustenance in due season”.
If we truly believe that G-d is the source of our
livelihood there is no reason for us to dabble in
occupations which may cause us to sin. We
will still succeed in supporting ourselves while
bringing credit to our status as G-d’s chosen
nation...

THE KIEV TRAIN
Rabbi Yaakov Klein

C
hazal teach that this world is a “hallway” before the
ballroom of Olam Haba – only one who prepares himself in
the hallway will be admitted to the ballroom to partake in
the spiritual delight of closeness with the Creator. When one
lives in this way, the great light of Olam Haba illuminates the
mundanity of his life, binding all details of his circumstances
together with the inclusive bond of a common purpose.

is indeed our ultimate goal, the spirit of this lofty level hovers
over all levels which precede it.”

An opponent to the Chassidic path once approached a
chassid and asked, “How can you call yourself ‘chassidim’?
Don’t you know what an elevated level one must acquire in
order to become a chassid? But you refer even to the simple
watercarriers and tailors as ‘chassidim’!”

In the same way, when one lives his life for the ultimate tachlis,
considering each detail of his life as it stands in relation to
Olam Haba, the great spirit of the transcendent realm settles
upon the particularity of his existence, filling his life with
an elevated sense of purpose and spiritual illumination. It
is therefore important to attempt to approach life with the
ultimate other-focus; pausing for a moment before we think,
speak, or act to consider whether this expression will bring us
closer to the eternal spirit of Olam Haba or drag us further
into the realm of egotistical transience.

The chassid thought for a moment, and then responded.
“There is a train that travels from Berditchov to Kiev. Although
it spends most of its journey outside of Kiev, people refer to
it as “the Kiev train”, because Kiev is its ultimate destination.
Since everything related to this train is positioned in the
direction of Kiev, the spirit of Kiev sufficiently hovers over the
entire journey. It is thus called “the Kiev train.” It is the same
with chassidus. Sure, most chassidim spent the larger portion
of life far from attaining the title of “chassid.” But because
every chassid yearns for that eventuality and true chassidus

In this week’s parsha, the verse states: “Lo sakum lecha matzeiva”
– “Do not raise for yourself a monument.” The Kedushas Levi
reads this verse in the following, wondrous, manner: “Lo
sakum lecha” – do not raise “lecha”, those things in your life
which are saturated with self-focus, personal gratification,
and egoism, “matzeivah” – to the level of those experiences
upon which hovers the eternal spirit of Olam Haba. Instead,
strive to live life with a focus on engaging in those actions
that bring you closer to the ultimate tachlis – an existence of
eternal closeness with the Master of the world...

סימן טוב
ומזל טוב

,בשמחה והתרגשות הננו לברך את ידידנו עוז
, עוסק בצרכי צבור באמונה,מעמודי קהילתנו
 אוזן קשבת ולב פתוח,אשר מושיט תדיר יד מסייעת

הרב יהודה ארנד שליט”א
לרגל השמחה בהולדת בנו יקירו נ”י
יזכו אביו ואמו לגדלו ולחנכו ולחכמו
,לתורה לחופה ולמעשים טובים
,ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו ע”ה
ולרוות ממנו ומכל שאר יוצ”ח היקרים רוב נחת
.דקדושה בבריאות ובשלווה
מברכים מלב אוהב

בני הקהילה
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ליתן שוחד לממוני ציבור
הרב מאיר שולביץ שליט”א

א .בפרשתנו “לא תטה משפט ,לא תכיר פנים ולא תקח שוחד ,כי
השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים” ואזהרה זו כבר נכתבה
בפרשת משפטים “ושוחד לא תקח כי השוחד יעור פיקחים ויסלף דברי
צדיקים”.

והרמב”ם פסק בהלכות סנהדרין (פרק כג הלכה ב) ,וכשם שהלוקח
עובר בלא תעשה כך הנותן ,שנאמר ולפני עור לא תתן מכשול.
והנה הסוגיא מבוארת בכתובות דף קה ע”א וע”ב .ומבואר בסוגיא
שם “אמר רבא ,מאי טעמא דשוחדא [וביאר רש”י“ :למה אסור
ליטלו לזכות את הזכאי”] ,כיון דקביל ליה שוחדא מיניה ,איקרבא
ליה דעתיה לגביה והוי כגופיה ,ואין אדם רואה חובה לעצמו [רש”י:
“אין דעתו מתקרב לצד החובה לחייב את עצמו ואפילו מתכוון לדין
אמת”] .מאי שוחד  -שהוא חד” .ופירש רש”י“ :הנותן והמקבל
נעשים לב אחד”.
וביסוד טעם איסור שוחד מבואר בדברי המאירי שם (קה עמוד
ב) בזה”ל‘ :ואף כשמקבלו משני צדדין מכל מקום לבו נוטה לזה
ולזה עד שנוטה להכריע ביניהם ושלא לדונם בדין גמור ואפילו היה
חכם גדול לא יסמוך על דעתו בכך שהשוחד מעור עיני חכמים ר”ל
שמעלים מהם אופני הדין ,ניתנו מעות ונתחדשו הלכות והוא שאמרו
אפילו חכם גדול ומקבל שוחד אינו נפטר מן העולם בלא סמיות
עינים ר”ל העלמת הלכות הדין’ :ומבואר בדברי המאירי שזהו עניין
מציאותי שהלב שלו נוטה אחר מי שנתן לו שוחד ,ואף אם קיבל
משניהם עדיין לבו נוטה מעשיית דין אמת.
אולם החזון איש כתב (אמונה ובטחון פ”ג) שאיסור השוחד הוא
“ענין סגולי” מכלל ה”חוקים” שציוותה התורה ,שבנטילת השוחד
“מתעוור” שכלו לדון בצדק ,כדבריו“ :השוחד ענין מיוחד ,והוא כי
מקח שוחד הוא מן הגנויות במוחלט שהתורה תיעבתו ,ובעקבו בסוד
כוחות הנפשות לעוור עיני חכמים ולסלף משפט .ובהיות שאמרו
שהסתכל הקב”ה בתורה וברא עולמו ,חייבה התורה כוח בשוחד
לעור ולסלף ,ולהזהיר לברוח ממנה .והנה אין הזהרת השוחד מכלל
המשפטים אלא מכלל החוקים .שהרי לא אסרה תורה הוראה
לעצמו ,ואדם רואה טריפה לעצמו .ואף במשפט בין איש לרעהו לא
פסלה תורה רק שוחד שבזמן המשפט ,אבל לא אסרה לשפוט את
אהובו ואת שונאו .והתורה האמינה בבטחה גמורה את החכם הדיין
כי יראה נכוחות” .נמצא לפי דעת החזו”א ,שענין השוחד הוא “ענין
סגולי” שבזה שאסרתו תורה יש בו “כח הטומאה” לעוור עיני השכל.
ומשום כך אסור גם בנוטל משניהם בשווה ועל מנת לדונם כהלכה.
ב .ויש לברר האם איסור נתינת ונטילת שוחד נאמר רק לדיינים,
או גם לכל ממונה על ידי הציבור ,פקיד או אפילו עובד ממשלתי.
ושורש נידון זה עולה מדברי הרא”ש (סנהדרין פרק ג סימן יז) שפסק
לסוגיא שם ,וכתב וז”ל בר חמא קטל נפשא .א”ל ריש גלותא לרב
חמא פוק עיין בדיניה אי ודאי קטל נפשא ליכהיוהו לעיניה ,אתו תרי
סהדי אסהידו ביה דודאי קטל .וכו’ קם בר חמא נשקיה אכרעיה וקבל
לכרגיה דכולהו שני לדבר בעדו אל המלך לפוטרו מן המס .ובלאו
הכי פטירי רבנן מכרגא הלכך לא הוי כשוחד מאוחר עכ”ל.
וכתב שם בעל התוספת יו”ט ,בספרו פלפולא חריפתא ,ע”ד הרא”ש
הללו :וראה דבר גדול שהשמיענו רבינו דשוחד אסור אף בדבר
שאינו דין תורה אלא דרך קנס בעלמא כהך דהכא דפירש”י דקנסא
הוי ואפ”ה מפרש רבינו דקביל עליה כרגא דשלא בדרך שוחד היה.
כתבתי זה להורות לנתמנים על הצבור אף על פי שאין דיניהם
דין תורה ולא נתקבלו לכך אפילו הכא יזהרו מלקבל מתנות על
דיניהם.
לכאורה דברי הפלפולא חריפתא ,הם היסוד לכך שאיסור שוחד
קיים לא רק בדיינים ,אלא גם בממונים על הציבור אשר בסמכותם
לקנוס את העוברים על תקנות הציבור .ועוד למדנו מדבריו ,שאיסור
השוחד לא נאמר רק כלפי בעל סמכות ההכרעה ,אלא גם כלפי פקיד
נמוך יותר הממליץ לממונה כיצד לנהוג .ויעויין בפתחי תשובה (חושן
משפט סימן לד סקכ”ז) שהביא דין זה להלכה.
ג .אמנם עדיין יש לדון האם יהא מותר לשחד פקיד בעיריה שייתן
לו רשיון בנייה וכדומה האם זה מותר או אסור ,דאולי כל האיסור הוא

אף לדברי הפלפולא חריפתא הוא רק היכא במקום שזה עדיין נקרא
‘דין’ אפילו אם זה לא דין עם כל דיני התורה ,ורק ממונים ,אבל היכא
שזה סתם מינוי כדוגמת פקיד בעיריה שצריך להחליט האם לאשר
לאדם או לא מהיכי תיתי שיהא איסור שוחד ,ובפרט יש להוסיף
דהרי ברור לכאורה שמי שואל רב שאלות של איסור והיתר ולא נוגע
לאף אדם חוץ ממנו ודאי ליכא איסור שוחד שהרי לא נוגע לאף אחד,
וכאן ג”כ במבקש רשיון הרי רק הוא ,איש זה ,עומד על הפרק עכשיו,
אמנם יש לומר דאולי הרי זה על חשבון שטח משותף שאם יש מאן
דהוא שמתנגד א”כ זה כן נקרא אולי כדין תורה איש זה מול אלו
המתנגדים.
ובפרט יש להוסיף ,דהנה הרמ”א כתב (בשולחן ערוך חושן משפט
הלכות עדות סימן לז סעיף כב) ‘טובי הקהל הממונים לעסוק בצרכי
רבים או יחידים ,הרי הן כדיינים ואסורים להושיב ביניהם מי שפסול
לדון משום רשעה’.
וא”כ אם הם כדיינים ממוני הציבור ,שאסור להושיב ביניהם רשע ,אז
גם יהא אסור לשחד אותם .וא”כ יצא בזה חומרא גדולה מאוד הלכה
למעשה.
ד .ומצאתי בשו”ת חתם סופר (חלק ה חושן משפט סימן קס) שכתב
שרב קהילה שנבחר ע”י שוחד המינוי בטל ,ולכאורה זה ראיה שאיסור
שוחד הוא אף בדבר שלא שייך כלל לדיינים ,וזהו תורף דברי החת”ס:
“...איברא ,בעיקר הדין נראה בודאי אם המצא ימצאו ב’ עדים כשרים
שאינם מבני הקהילה הקדושה ולא מקרוביהם ולא מקרובי הרב
שיעידו שמאנשי הקהילה קבלו שוחד על הנ”ל א”כ פשוט כביעי
בכותחא דהקבלה ההיא שע”י אותו המינוי בטלה מעיקרא ,שהרי היו
צריכים לומר דעתם לשם שמים כמ”ש רמ”א בהגה’ רס”י קס”ג בח”מ
והם אמרו ע”י שוחד שהוא חד ומעוור עיניהם ,לא מיבעיא בקבלת
הרב ההוא אלא גם במה שמיאנו בראשונים היה הכל שלא לש”ש,
ורק היה בצעם בראש כולם ואפילו אם יהיו מקבלי השוחד מעטים
וישארו לו רוב דעות שלא קבלו שוחד מ”מ הם יאמרו מפני שכבר
מאנתם בראשונים על כרחנו היינו מתרצים בזה השלישי ,וע”כ בטל
כל המעשה ההוא ,ואפילו הנוטל שכר לדון דיניו בטלים משום קנס
דרבנן ,מכל שכן מי שלקח שוחד שבטל אפי’ מן התורה ,וז”ל רמ”א
סס”י ל”ז טובי הקהל הממוני’ לעסוק בצרכי רבי’ הרי הם כדיינים
ואסור להושיב ביניהם מי שפסול לדין משום רשעה .וכו’ עיי”ש
בדבריו.
וע”ע בשו”ת אבני נזר (חלק יורה דעה סימן תסה) שכתב...“ :היות כי
בשנים האחרונות נעשו לדאבון לבבינו שערורית בישראל בענין מינוי
הרבנים לעריהם .אשר בקצת מקומות קונים את הרבנות בדמים מאת
אנשי הקהילה בכלל ,או בשוחד כסף לאנשים פרטים .או בשניהם
יחד .עד שבעוה”ר פשתה המספחת ובכמה וכמה עיירות נהייתה להם
לחוק שאינם מקבלים שום רב רק ע”י שוחד כסף ליחידים ולרבים.
וכל כך נעשה להם להתיר עד שגם בוש לא יבושו לעבור בשאט
בנפש על דבר המפורש בשו”ע חו”מ סימן ח’ ובסמ”ע שם שהכתוב
קראן “אלהי כסף ואלהי זהב” .ועיי”ש שהביא עוד חרם הקדמונים על
מי שישחד ועי”ז ישיג את משרת הרבנות.
חזינן מכל זה שאיסור שוחד קיים בכל ממונה על הציבור ויש לשים
לב לזה כי הוא חומרא גדולה .ועדיין יהיה מקום לעיין היכא שיודע
שלא מקבל את המגיע לו עפ”י הדין האם יהיה מותר לו לשחד .וכן
קהילה או בית כנסת או ציבור האם מותר להם לשחד הממונים כדי
להשיג את המגיע לה על פי הדין ,וצ”ע.
[אמר המלבה”ד :דברי הגאון הכותב שליט”א נפלאים כדרכו בקודש,
אך לומר שיש כאן נפק”מ מצויה למעשה וחומרא גדולה – הוא פלא.
כי גם בלאו איסור שוחד יש כאן איסור גזילה ,השטחים הציבוריים
אינם הפקר אלא שייכים לציבור ,ואסור לקבל אותם באופן שאינו
מותר עפ”י הכללים שטובי העיר ונציגי הציבור קבעו .וכבר צווח על
זה רבינו הגרי”ש אלישיב זי”ע על החושבים שמותר לגנוב ולחמוס
בדרכים עקלקלות נכסי ציבור או לקבל הקצאות ותקציבים שלא
עפ”י היושר .זולת זה שלדעת רוב פוסקי זמנינו יש בחוקי המדינה –
ובפרט חוקי העיריה – דין דינא דמלכותא דינא ,ואכמ”ל]...
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עץ לעקור עץ ליטוע
הרב נחום יוסף נחם שליט”א

א .לאחר אזהרות רבות ,חוזרות ונישנות ,אודות איסור עבודה זרה
בכלל ואיסור קיום האשירה בפרט ,שבה התורה ומזהירתנו“ :לא
תיטע לך אשירה כל עץ ,אצל מזבח ה’ אלוקיך אשר תעשה לך” .רש”ר
הירש מבאר את התפיסה שהאשירה מייצגת ,ואת עומק התנגדות
התורה כלפיה ,במילים אלה’“ :אשרה’ היא אילן המסור להשגחתו
המיוחדת של אליל ,והשגשוג המבורך (“אשר”) של האילן הזה היה
אות לנוכחותו הפעילה של אותו אל .והרי זה מתאים למהות האלים
האליליים שהיו בראש ובראשונה כוחות טבע ,ושליטת הכוחות
האלה התגלתה בראש ובראשונה בהתפתחות ובתופעות של העולם
הפיזי .אולם הכרת אלוקי ישראל עומדת בניגוד גמור לתפיסה זו :לא
רק העולם הפיסי אלא עולמו הרוחני  -המוסרי של האדם הוא בתחום
שלטון אלקיו ,שליטת ה’ בעולמו של האדם מתגלה בדרך נעלה,
קרובה וישירה הרבה יותר ,וחובה על אדם מישראל לשעבד לשלטון
אלקיו את כל הווייתו הרוחנית ,את כל רצונותיו ומעשיו ,ורק בדרך זו
יזכה גם לחלקו בשגשוג הפיסי .אסור לו לנטוע “אשרה” ואסור לו
לנטוע כל  -עץ ,אצל מזבח אלוקיו שהוא עושה לעצמו (אשר תעשה
 לך) .וכך למדו חכמים מן הסמיכות הזאת“ :כל המעמיד דיין עלהציבור שאינו הגון כאילו נוטע אשרה בישראל שנאמר שופטים
ושוטרים תתן לך וסמיך ליה לא תטע לך אשרה” (סנהדרין ז ע”ב).
דברים אלה הם יותר ממדרש סימוכין חיצוני .הרשות הלאומית
המוסרת את עשיית הצדק למי שאיננו מוכשר לכך מבטאת על ידי
כך שעשיית החובה הלאומית איננה עניין לשגשוג הלאומי ,וכעין זה
הנוטע אשירה שואף להגיע לשגשוג פיסי בלא עשייה נאמנה של
החובה .עץ בצד המזבח עושה פלסתר את האמת היהודית על ה’ ועל
השראת הקדושה על האדם.”...
הרי כאן בפנינו אילן מבורך ,אשר על יובל ישלח שורשיו ועלהו רענן,
ותחת לראות בו -בכח החיים המיוחד שבו – משל לחוסנו של הגבר
אשר יבטח בה’ ,כדברי ירמיהו ,או משל לכח החיים הנהדר שבתורה
הקדושה – לאור משלו של שלמה המלך בספר משלי (“עץ חיים היא
למחזיקים בה”) הרי כאן נטיה הצומחת כ’שורש פורה ראש ולענה’
אשר בוחר לראות בפריחתו של עץ זה “אות לנוכחותו הפעילה השל
אותו אל ...אשר הינו חלק מכוחות הטבע”.
ב .מצד שני ,בסוף הפרשה התורה מלמדתנו שגם בעתות מלחמה,
כאשר הכל נפנים לאחוז בחרב ובחנית ,ואף ההוגה הנשגב ביותר
אינו נותן דעתו על פריטים דוגמת – אילנות ופירות שנקלעו לעין
הסערה‘ ,למי יש ראש לזה’ כאשר מסביב יהום סער ונפשות ישראל
נמצאות בסיכון מתמיד במהלך הלחימה – קובעת התורה שלא כך,
אלא “כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה  -לא תשחית
את עצה לנדוח עליו גרזן ,כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות ,כי האדם
עץ השדה לבא מפניך במצור :רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל
הוא אתו תשחית וכרת ובנית מצור על העיר אשר הוא עשה עמך
מלחמה עד רדתה” ופירש רש”י“ :שמא האדם עץ השדה  -להכנס
בתוך המצור מפניך להתייסר ביסורי רעב וצמא כאנשי העיר?! למה
תשחיתנו?!”.
והאברבנאל כתב :המלחמה אין ראוי שתעשה לעצים (-שתהא מכוונת
כנגד העצים) ,רק (-אלא) לאנשים ,כי אין ראוי לגיבור שיתעצם
להילחם נגד החלש ,וזהו “ואותו לא תכרות  -שהוא עץ! ואין לו ידים
להלחם! “כי האדם עץ השדה” ,רוצה לומר :דילמא האדם עץ השדה,
להיכנס מפניך במצור ,מאימתך אשר בעבור זה תשחיתהו?! אינו כן!
כי עץ השדה  -אינו אדם ,שיבוא במצור .לכן ,אין ראוי שתכרתהו”!
(הרש”ר הירש הוסיף בזה נופך ,שאין תוכן המצוה רק ביטוי לחמלה
כלפי העץ ,אלא אף הכרה והכרזה באשר לחשיבותו“ :אל תכרות
את עצי הפרי של העיר הנצורה ,שכן עצי פרי מהווים את קיומו של
האדם והם כלולים אפוא במסגרת המצור; הם מנויים עם הדברים
שרצונך לזכות בהם על ידי המצור .כדרך שלא תצור על העיר על מנת

להרוס אותה ,כן אל תהרוס את עצי העיר .הם חלק מן העיר הנצורה
במצור”!)
וכן פסק הרמב”ם להלכה בהלכות מלכים (פרק ו)“ :אין קוצצין
אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם אמת המים כדי שייבשו,
שנאמר ‘לא תשחית את עצה’ ,וכל הקוצץ לוקה ,ולא במצור בלבד
אלא בכל מקום כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה”.
יתירה מזו ,הלכה זו  -שנאמרה בתוך דיני המלחמה  -משמשת כבנין
אב לכלל יחסינו כלפי הצומח והדומם שסביבנו ,דהיינו – כללות
הבריאה ,אף דברים שאין בהם רוח חיים ,ועל אף שאין בזה משום
‘צער בעלי חיים’ ,כלשון הרמב”ם להלן בהלכה י’“ :ולא האילנות
בלבד ,אלא כל המשבר כלים ,וקורע בגדים ,והורס בנין ,וסותם מעין,
ומאבד מאכלות דרך השחתה ,עובר ב’לא תשחית’ (-ואינו לוקה אלא
מכת מרדות מדבריהם)” .הרי איסור הוא לנהוג זלזול בכל פריט ופרט
מהבריאה ,אשר הינו חלק מעולם שלם ,המבטא את חפצו של הבורא
בבריאה ואת רצונו להיטיב לברואיו!
ג .הרי זה לעומת זה! הענקת סיגוי ושגב לעולם הטבע  -המיוצג ע”י
אילן האשירה ,מבט אשר הינו חלק ממערכת כוללת של עבודה זרה,
אשר נותנת כבוד לאחר ותהילה לפסילים ,אל מול התביעה הברורה
לחוס על אילני פרי – על אף מצב החירום המהדהד מסביב ,תוך כדי
מלחמה  -הכוללת בתוכה אף אובדן חיי אדם – כפי דרך העולם!
מצינו ביטוי לתביעה זו ,שלא להתרשם מהטבע בצורה שגויה ,זרה,
בפיוט אשר מתאר את הבריאה כמשוחחת עם האדם שצופה בה,
ודברי אזהרה שלה כלפיו“ :אם ליבתך ערילה ,תלחש לי ההויה
(-הבריאה) ,ויופיי לא יקסימך  -סורה ממני סורה הריני לך אסורה!
(-מוטב אל תתבונן בעולם ונפלאותיו!) אם כל צפצוף עדין ,כל יופי
חי  -לא הדר שירת קודש ,אך זרם אש זרה בך יעוררו (התרשמות לא
נכונה מהטבע ונפלאותיו)  -סורה מני סורה הריני לך אסורה! ודור
יקום וחי ,ישיר ליופי וחיים .ועדנה בלי דל יינק מטל שמיים (היינו
ע”י הקדשת הבריאה כולה לשם התבוננות בגדלות ה’ ובנוראות
מפעליו)” .יום ההילולא של מחבר הפיוט זי”ע חל השבוע בג’ אלול.
דומה ,שבדורנו (ובשכונתנו )...אין זה חזון נפרץ או נטיה טבעית,
להתבונן על כוחות הטבע הפועלים בעולמינו ,ולייחס להם כוח שגב
מעורר הערצה (עכ”פ לא בקרב שלומי אמוני ישראל) .עם זאת,
חזון לא נדיר הוא  -לשמוע את הבריות משוחחות בפליאה אודות
אחוזת ארץ מסוימה המצטיירת כהצלחת השנה ,כל יזמיה ומשקיעיה
זכו לתשואות גבוהות ,וכל השומעים יאמרו לנפשם בהשתוממות:
אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה ,איכה יעשו יהודים יקרים
אלה ואעשה כן גם אני! ראו פלוני שהשקיע בחכמה ,כמה רבים
רווחיו ורבות הן משחרי פניו!
על כן ,זאת אמנם שיש להתפעל מעשרת קבין היופי אשר נטלה
ירושלים ,לספור מגדליה (זכתה גבעת המבתר לתצפית נפלאה
המאפשרת לקיים מצוה זו בהידור )...ולפסג ארמנותיה ,הקב”ה
מעצמו מתואר ע”י דוד המלך ע”ה כ”בונה ירושלים ה’ “ ,ואמנם -
חז”ל ציוונו להשליש ממעותינו בקרקע ,אשר לעולם עומדת ,ועל
כן  -יתברכו ממקור הברכות ,כל השומעים לדבריהם ,ומשלישים
מעותיהם במקום מבטיח ,אחר זיהוי הפוטנציאל הרווחי הגלום
עיסקה נדל”נית זו ,למען ‘קרנם’ תרום בכבוד ,ויאכלו פירותיהם
(-תשואותיהם) בעוה”ז ,אמנם :זכור נזכור את ההערצה שנטו עובדי
האשירה הקדומים לראות בכוחות הטבע ,זאת דרך פריחתה-שגשוגה
של האשירה הגיאה ,הבוטחת והרעננה! על האדם בישראל ,הרואה
תופעות שגשוג והצלחה בעולם שסביבו ,למסור את כל עולמו
כלשון הרש”ר הירש -הן הרוחני-מוסרי והן הפיזי-פיננסי לתחוםשלטון אלוקיו ,וכך יזכה לשגשוג אף בעולמו הפיזי!...
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שאל את הרב

“לשמוע אל הרינה” (ד)
בענייני מנהגי השירה והזמרה בקהילתנו
נערך ע”י הרב אברהם משה רוט שליט”א
האם מותר לרקד בהתלהבות דקדושה בקבלת השבת?

שאלה:
לפני שבועיים התבאר במאמר זה גודל המעלה בקבלת שבת קודש
מתוך ריקוד של שמחה .מאמר זה עסק בעניין העקרוני האם יש
מעלה ומצוה לרקוד בקבלת השבת ,קודם כניסת השבת.
אך בקהילתנו נוהגים לרקד בקבלת השבת גם לאחר כניסת השבת,
ושאלתי בפי ,היאך מותר דבר זה ,והרי חז”ל אסרו לרקד בשבת!
ובפרט שאין הריקודין אצלנו בצורת הילוך איטי כמו המצוי בריקוד
‘טובים מאורות’ וכדומה ,שמסתמא אין זה ריקוד אלא הילוך בעלמא,
אלא אנו רוקדים ברוב שמחה והתלהבות ,באש בוערת ובשמחה
מתפרצת.

תשובה:
א .חז”ל אסור לרקד בשבת שמא יבוא לתקן

כלי שיר בשבת .אמנם דעת התוספות שבזמן
הזה לא שייכת גזירה זו כיון שאין אנו בקיאין
לתקן כלי שיר בעצמנו ,ושוב אין לחוש שמא
יבוא לתקנו בשבת .להלכה אין פוסקים כדעת
התוספות ,אלא שכתבו הפוסקים שמכל מקום
אין מוחין ביד המקילין (עכ”פ במקום מצוה)
משום שיש להם על מה שיסמוכו על דברי
התוספות.
ב .ויש לדון ברב-צעיר שזכה לכתוב מדור
‘שאל את הרב’ בגליון השבועי של קהילתו,
והוא כותב במאמרו אודות עניין זה שהריקוד
אסור מעיקר הדין גם במקום מצוה ורק שאין
למחות מפני שיש להם על מה שיסמוכו ,האם
זהו עצמו נחשב שהוא מוחה בהם ושלא
כדין הוא? אך מסתבר שאין כאן אלא לימוד
שורשי ההלכה ,ואין זה נחשב מחאה חלילה,
ובפרט שבמאמר זה הוא מלמד גם את שיטות
הצדיקים שהקילו בזה לכתחילה ,וגם מציע
דרכים לעשות זאת בהיתר לכולי עלמא.
ג .אמנם באמת יש לדון האם שיטת התוספות
 שעליה סומכים המקילים – שייכת גם בזמןהזה .שהרי בזמנינו ,כלי השיר עשויים באופן
של ‘עשה זאת בעצמך’ ,ורוב הקלקולים בכלי
השיר מיועדים לתיקון על ידי האדם בעצמו.
כגון ,כאשר נקרע אחד המיתרים בגיטרה או
בכינור וכדו’ הרי האדם עצמו מתקין מיתר
חדש .וכן בשאר כלי שיר אם התקלקל איזה
חלק( ,כגון מערכת תופים שנשבר לה אחד המצלתיים או נפל בורג,
וכדומה) הולך האדם לחנות כלי-מוזיקה וקונה את החלק החסר ומרכיב
אותו בעצמו.
וכן כל עניין כיוון הגיטרה והכינור או כיוון מערכת התופים וכדומה ,נעשה
בזמנינו על ידי האדם עצמו( .ואף הדיוט גמור מסתייע בימינו בסרטוני-
הדרכה המתפרסמים ברשת הוירטואלית ועושה הכל בעצמו) .סוף דבר:
בזמנינו כמעט אין קלקול מצוי אשר מתוקן על ידי אומן לבדו.
וא”כ אולי בזמן הזה גם לדעת התוספות חזרה גזירת ריקוד בשבת?
וכעי”ז תמה בערוך השולחן סימן של”ט על דברי התוספות (אך הוא הניח
בפשיטות שגם בזמן הראשונים היו יודעים לתקן נימא בכינור וכדומה,
ותמה מדוע כתבו שאין אנו בקיאין בתיקון כלי שיר הרי מצוי שמתקנים
מיתר בכינור).
שוב ראיתי שבשו”ת שער אפרים סימן לו פירש שהתוספות סוברים
שאין הגזירה שמא יתקן כלי שיר שהתקלקל ,אלא שמא יעשה כלי
שיר מלכתחילה ,וזה אין מצוי גם בזמנינו שיודעים לעשות כלי שיר.
אכן בלבוש סימן של”ט כתב בשם התוספות שאין אנו בקיאין בעשיית
ותיקון כלי שיר ,הרי שהגזירה גם משום תיקון ולא רק משום עשיה.
ד .אמנם צריך לדעת שלא כל הנקרא בזמנינו ריקוד נחשב לריקוד:
הירושלמי מבאר שריקוד היינו שעוקר רגל אחת וקודם שמניחה עוקר
את הרגל השניה ואז מוריד את הראשונה ,אבל ריקוד כזה שהוא כדרך
הילוך – דהיינו שאינו עוקר את הרגל השניה עד שמניח את הרגל

הראשונה ,אינו נחשב ריקוד .ולפי”ז הריקוד הנוהג במקומנו אינו
בכלל איסור ריקוד כלל.
ה .יתירה מזו מבואר בסוגיא בעירובין שמטרת הריקוד בזמנם לא היתה
בשביל לחוג במעגל כבזמנינו ,אלא בשביל להשמיע קול בטפיפות
רגליו .והיו מרקדים בשביל להרחיק העופות מן הפירות .וכן מפורש
בסמ”ג שגם הריקוד נעשה להשמעת הקול כמו סיפוק הכף וטיפוח
הירך ולכן גזרו בהם שמא יתקן כלי שיר .וא”כ זה אינו שייך אלא בריקוד
הנעשה על ידי קפיצה ,שעוקר רגל אחת ואח”כ מניח את השניה ,אבל
ריקוד הנעשה בדרך הילוך כבזמנינו אינו נועד להשמעת קול טפיפת
רגליו כלל.
ו .ובערוך השולחן סימן של”ט כתב טעם אחר להתיר הריקודים בזמנינו,
משום שלא אסרו אלא ריקודים מסודרים כריקודי נשים (כוונתו,
לריקודים אומנותיים ,כמו ריקודים סלוניים ,שיש קצב ותנועות מסודרות
ומורכבות) אבל בזמנינו אנו רוקדים בלא סדר ואין זה שייך כלל לתיקון
כלי שיר .עכ”ד .ולפי”ז על אחת כמה וכמה
בקהילתנו הקדושה אשר אצלנו הריקוד פורץ
כל חוק וסדר ,ואין זה אפילו כריקוד מסודר
הנהוג במעגלי ריקודי הגברים בשמחת נישואין
וכדומה ,אלא הוא בסערה ובהתלהבות מעוצם
קדושת השבת היורדת לשכון עלינו ,ובלא שום
סדר כלל ,ואין זה שייך כלל לצורת ‘ריקודי
הנשים’ שאסר הערוך השולחן.
ז .ובאמת מנהג רבים מהצדיקים היה לרקד
בקבלת שבת .הסבא קדישא משפולי זי”ע
היה מפליא בריקודיו בקבלת שבת ,ומסופר
שפעם אחת הגיע רבי אברהם המלאך בן
המגיד ממעזריטש וראה את עבודתו של
הסבא משפולי וריקודיו הנפלאים ,ושאל אותו
מהיכן למד ריקודים נפלאים אלו? וסיפר לו
המעשה הידוע איך שהלביש עצמו עור של
דוב על מנת לרקוד לפני הפריץ הרשע ,במקום
היהודי שהיה חבוש בבית האסורים ונגזר עליו
כן ,ולימדו אליהו הנביא כיצד לרקוד ריקודים
נפלאים וכו’ .ואת אותם ריקודים שלימדו
אליהו הנביא הוא מרקד כל קבלת שבת.
ח .וכן רבינו צבי הירש מרימנוב היה מרקד
ריקודים בקבלת שבת “ב’בואי בשלום’ היה
הולך במחול ורוקד לקראת שבת מלכתא כמו
רבע שעה” .ובספר בארות המים חלק באר לחי
רואי פרשת ואתחנן מובא סיפור נורא ממנו,
בעת אשר חלתה בתו הצדקנית ונפלה למשכב,
והיא היתה בתו האחרונה לאחר שמונה עשר
ילדים שנלקחו מעמו ה”י ,ובליל שבת קודש
היה מתפלל בשמחה יתירה וריקודין בלכה דודי כדרכו בקודש ובסעודת
ליל ש”ק כאשר היה בהתלהבות גדולה ושמחה יתירה באה לפניו כלתו
של הרמ”מ וצעקה לפניו בבכיה יתירה קול מר כי בתו היחידה גוססת
ר”ל ,ואז הוא ביקש מהקב”ה שימתין עם פטירתה עד לאחר השבת כדי
שלא יפסיק משמחת השבת ,ואכן חייתה עד יום ב’ ,עיי”ש בארוכה
בעבודתו הקדושה להמשיך תמיד בשמחת השבת בתוך כל צרותיו
ואבידותיו העצומות.
ט .וכן מנהג בית צאנז לרקד בקבלת שבת .ובשם הדברי יחזקאל
משינאווה אמרו ‘כי לכן צריך לרקוד בפזמון לכה דודי כי כתוב בזוהר
הקדוש ‘עבדו את ה’ בשמחה – חדוה דבר נש משיך לגבי חדוה אחרא
עלאי’ וכך מקובלני מפי רבותי כי עי”ז ששרים ושמחים בפזמון לכה
דודי משמחים את השכינה הקדושה והשכינה משפיעה לו שמחה
כל ימות החול וגם לעתיד לבוא”.
אמנם אצל רבותינו הקדושים מבעלזא הקפידו מאד שלא לרקד כלל
בשבת כדינא דגמרא.
י .כל זה מצד איסור ריקוד בשבת ,אכן עדיין צריך לברר פרטי הלכות
מחיאת כף והכאה על הבימה או ה שולחן בשביל השמעת קול בשבת,
ובל”נ במאמר אחר נעסוק בזה...
אם יש לך שאלה השקפתית ,בירור מנהג ,או ספק הלכתי ,הנוגע לחיי קהילתנו ,אפשר:
לשלוח עבור רבינו שליט”א בכתובת מייל info@RHshul.org
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מדור אחודה חידה
חידות שופטים

IT’S VERY SIMPLE
R ABBI SIMCHA GROFFMAN

א] דקדוק המקרא .מדוע פתח בלשון רבים ‘לא ירבה לו סוסים’ וסיים
בלשון יחיד ‘ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס’?
ב] תמים תהיה .תמים תהיה עם ה’ אלקיך .הוי עובדא באחד שנסע לצורך
שידוך לעצמו לעיר אחרת ,בדרך קרו לו כמה עיכובים בלתי הגיוניים,
(בתחילה האוטובוס לא יצא ,ואח”כ שהגיע אחר היה תקלה והיו צריכים
להחליף גלגל) וכך הפסיד את הפגישה ,ואמר לעצמו שאולי אות משמים
השידוך הזה הוא לא בשבילו ,האם מותר לו לומר כן ,או שעובר על תמים
תהיה ואיסור דלא תנחשו?
ג] איסור שוחד חוק או משפט .כידוע מצוות התורה התחלקו לשני
סוגים ,יש חוקים ,היינו המצוות שאין אנו מבינים את טעמן ,ואנו מקיימים
אותם משום שכך גזר עלינו הקב”ה ,וכגון אפר פרה אדומה ,וישנם מצוות
הקרויות משפטים .היינו :מצוות שכליות שיש לנו בהם השגה והבנה ,כגון:
כבוד הורים ,לא תגזול ,ועוד ,שהם מצוות שכליות ,ואף אילולי נצטווינו
בהם ,השכל הישר מחייב אותם ,ויש לעיין האם האיסור על הדיין לקבל
שוחד ,האם האיסור הוא מחוקי התורה ,או ממשפטי התורה( .רמז :עיין
במאמרו של הרב שולביץ שליט”א בגליון זה).
ד] היכן רמוז בפרשה השכר הגדול שיש למזכה את הרבים.

ה] כמה רמזים וענינים השייכים לימים הנוראים יש בפסוקי פרשתנו.
ו] איזה דבר שהוא רק איסור מדרבנן

מדור ידיעת ההלכה -הלכות שבת

ז] הוצאת מסמר מהנעל .שמעון ולוי הלכו יחדיו בשבת ,לפתע הרגישו
שניהם דקירה בכף רגלם  -משחלצו כל אחד את נעלו ראו חוד של מסמר
שמבצבץ מסולית הנעל .שמעון ולוי הוציאו כל אחד את המסמר שחודו
חדר לנעל וזרקו אותו .שמעון עשה בכך עברה וללוי היה מותר ,הכיצד?
(היו להם אותם נעליים והם הוציאו את המסמר באותה צורה).

ח] בורג שנפל ממשקפיים .יצחק וחיים ,לשניהם אותם משקפי ראיה
שהעדשות שלהם מחוברות עם ברגים קטנים .לשניהם יצא בשבת בורג
אחד ממקומו ונפלה עדשה אחת מהמשקפיים ושניהם החליטו ללכת עם
משקפים עם עדשה אחת .יצחק עשה איסור בכך ולחיים מותר .הכיצד?
ט] מלאכה במזיד .כיצד יתכן
שגוי שעשה מלאכה בשבת במזיד
עבור ישראל ,יהיה אסור לישראל
השימוש במלאכה לעולם ,ויהודי
שעשה בדיוק את אותה מלאכה
בשבת במזיד עבור ישראל ,יהיה
מותר לישראל השימוש במלאכה
במוצאי שבת?

Oy, I wish I was rich. My life would be so much easier and
”less complicated.
”“I can make you rich in one day – no problem.
”?“Really? How
“It is actually very simple. Just bring me a copy of
tomorrow’s Wall Street Journal. We will see which
stocks will go up in value tomorrow. We will then borrow
all the money that we can, buy those stocks, and watch
them go up. Tomorrow we will sell them, rake in a huge
”profit, return the borrowed money, and be rich.
”“That is a brilliant plan. There is only one problem.
”?“What is it
“They do not publish tomorrow’s Wall Street Journal
”today. Nobody knows the future.
”“Yes, that is a very big problem.
“Please allow me to correct myself. There is One Who
does know the future – Hashem. However, He does not
share it with us. In fact, He commands us to refrain
from looking into the future. It is a verse in this week’s
parasha – ‘You shall be wholehearted with Hashem, your
G-d’ (Devarim 18:13). Rashi explains that we should
not attempt to look into the future to find out what
The Creator has in store for us. Rather, we should be
wholehearted with Him. Trust Him, and accept whatever
He does wholeheartedly. If we trust Him, then He will be
”with us.
”“I see.
“The Malbim has an even deeper explanation. The
name, ‘Elokecha’ denotes Hashem’s hashgacha
pratis (individual supervision) upon every Jew. The
verse informs us that we shall conduct ourselves
wholeheartedly with the Almighty, and not attempt
to find out what He has in store for us. Rather we shall
accept whatever He does, knowing that it is for our own
good, for He knows better than we do. Then He will be
close to us, and personally supervise the events in
our lives. To sum it up, ‘If we act wholeheartedly, then
Hashem Elokim will be with us.’ The Sifrei says it so
poetically, ‘When you are wholehearted, your lot is with
”’Hashem, your G-d.

י] ר’ משה ור’ אליהו היו בשבת
בצהרים עם בניהם בני השנתיים
בגינה הציבורית .שני הילדים בכו
מאד מאד וטפסו על אבותיהם כדי
שיקחו אותם על ידיהם .לכל אחד
מהילדים היה בידו מוקצה מחמת
גופו שמצא בגינה .ר’ משה ור’ אליהו
הרימו את ילדיהם ניסו לנער מהם
את המוקצה שהחזיקו ,לא הצליחו,
לכן הלכו כשהם נושאים על ידיהם
את הילדים המחזיקים במוקצה
לביתם ,ר’ משה עשה בכך איסור ולר’
אליהו מותר .הכיצד?
כללי השתתפות :את התשובות ניתן לשלוח
למייל  -עד ראש השנה ,כל תשובה היא
מזכה בזכות להכנס להגרלה ע”ס ₪500
מידי 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.orgגם ילדים ששמעו
את התשובות מגדולים יכולים לשלוח.
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“Do you realize how rich you truly are? You are rich in
Torah knowledge. You do not need tomorrow’s Wall
Street Journal. You have possessions much more
”valuable than money.
“You are right. Hashem has been very kind to me. I
must be equally kind to Him and accept His decrees
”unconditionally.
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