
אל?  י ישר לבנ ר  ש מספ י אל? האם  י ישר לבנ ר  ש מספ י אל? האם  י ישר לבנ ר  ש מספ י אל? האם  י ישר לבנ ר  ש מספ י ר    האם  ש מספ י האם 
 לכוכבים?  למה אסור לספור את בני ישראל?

 בפרשה שלנו פרשת במדבר כתוב:
וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד 
לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים 
לאמר, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם 

 לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם.
הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לספור את בני ישראל, למה דווקא עכשיו צריך לספור אותם?  מסביר 
רש"י שכיון שבני ישראל הם חביבים בעיני הקדוש ברוך הוא לכן הוא סופר אותם כל שעה. למה הדבר 
דומה? לאדם שיש לו יהלומים בכיס, הוא כל כך שמח על היהלומים שיש לו עד שהוא מוציא אותם מידי 
פעם וסופר אותם שוב ושוב, הוא אינו סופר בכדי לדעת כמה יש לו כי הרי את זאת הוא יודע מהספירה 

הראשונה, אלא הוא סופר בגלל שהיהלומים חביבים 
בעיניו! כך גם הקב"ה סופר את בני ישראל כל שעה כי 

 הם חביבים בעיניו.
    והיכן מצינו שהקב"ה ספר את בני ישראל?והיכן מצינו שהקב"ה ספר את בני ישראל?והיכן מצינו שהקב"ה ספר את בני ישראל?והיכן מצינו שהקב"ה ספר את בני ישראל?

 בשלשה מקומות מצינו:
כשבני ישראל יצאו ממצרים, שכתוב   הפעם הראשונה הפעם הראשונה הפעם הראשונה הפעם הראשונה 

בפרשת בא: "ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש 
מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף", ומפורש שבני 
ישראל נספרו כשיצאו ממצרים, והסיבה, כיון שחלק 
מתו במצרים לכן ספרו אותם ביציאתם כדי לדעת כמה 

 הם.
כשנפלו בני ישראל אחר מעשה העגל, הפעם השנייה  הפעם השנייה  הפעם השנייה  הפעם השנייה  

שכתוב בפרשת כי תשא: "כי תשא את ראש בני ישראל 
לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתם ולא 
יהיה בהם נגף בפקד אתם", בפרשת כי תשא מפורשים 

עוד שני תוספות, האחד שצריך לספור אותם על ידי דבר, על ידי מחצית השקל שכל אחד מביא מטבע 
וסופרים אחר כך את המטבעות, ותוספת שנייה רואים שאם אינם סופרים על ידי מטבעות אלא סופרים 
ממש את הראשים של בני ישראל אז יש "נגף", יכולה להיות מגיפה, והסיבה שספר אותם כיון שנפלו 

 במעשה העגל לכן ספר אותם שוב לדעת מה המספר.
זה בפרשה שלנו פרשת במדבר, ולמה ספר אותם שוב בפרשה שלנו? מסביר רש"י כיון הפעם השלישית  הפעם השלישית  הפעם השלישית  הפעם השלישית  

 שהקב"ה בא להשרות את שכינתו בתוך המשכן לכן ספר אותם שוב.
אבל הפלא הגדול הוא שרק בפרשת כי תשא כתוב שהקב"ה ספר אותם על ידי דבר, על ידי מחצית השקל, 
אבל ביציאת מצרים ובפרשה שלנו לא כתוב שהם נספרו על ידי דבר, ואם כן למה לא היה חשש של נגף, 
חשש של מגיפה, והרי למדנו שאם לא סופרים על ידי דבר אחר אלא סופרים ממש את הראש של כל אחד, 

 יש מגיפה?!
אלא צריך לומר שבפרשת בא לא כתוב שמשה רבנו ספר ממש את בני ישראל, אלא רק התורה גילתה לנו 
כמה הם היו, "כשש מאות אלף".  ובפרשה שלנו פרשת במדבר אפילו שבפסוק כתוב שהם נספרו 
"לגלגלותם" שספרו את הגלגלות, בכל זאת מסביר רש"י שגם בפרשה שלנו זה היה ספירה על ידי שכל 

 אחד הביא כסף כנגד הגולגולת ובאמת ספרו את הכסף ולא את הראשים!
    עד כאן על מקומות בתורה שכתוב שספרו את כל שבטי ישראל.עד כאן על מקומות בתורה שכתוב שספרו את כל שבטי ישראל.עד כאן על מקומות בתורה שכתוב שספרו את כל שבטי ישראל.עד כאן על מקומות בתורה שכתוב שספרו את כל שבטי ישראל.

כיון שבני ישראל נמשלו לכוכבים לכן נבדוק גם על    כעת ניגש לעצם העניין, האם יש לבני ישראל מספר? כעת ניגש לעצם העניין, האם יש לבני ישראל מספר? כעת ניגש לעצם העניין, האם יש לבני ישראל מספר? כעת ניגש לעצם העניין, האם יש לבני ישראל מספר? 
הכוכבים אם יש להם מספר או לא, אם יש לכוכבים מספר אז גם לישראל יש, ואם אין לכוכבים מספר אז 

 גם לישראל אין!
בואו גם נבדוק את כל עצם הרעיון של "אין מספר", האם בכלל שייך שיהיה דבר נברא בעולם שאין לו 

 מספר?
    אאאאחחחחלללל    בבבבההההבבבבאאאאתתתת    ההההפפפפססססווווקקקקייייםםםם    וווואאאאחחחחרררר    ככככךךךך    אאאאבבבבאאאארררר    אאאאתתתת    ההההעעעעננננייייייייןןןן::::

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 

 מזל טוב!
 ו“הימשה סירוקה ורעיתו להרב 

 על הולדת הנכד
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

1 

"שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית "שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית "שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית "שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית 

    אבתם במספר שמות כל זכר..."אבתם במספר שמות כל זכר..."אבתם במספר שמות כל זכר..."אבתם במספר שמות כל זכר..."

ה"אור החיים" הק' מסביר באריכות מדוע היה צריך 

לדעת מספר זה של השבטים, ולא כאן המקום 

 להאריך.

עכ"פ, רמזה לנו התורה מהפסוק "שאו את ראש כל 

עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם" (עם הכולל 

 .4.128) = 10של המילים 

וממשיכה התורה ואומרת "במספר שמות כל זכר 

לגלגלתם" כלומר במספר של הגימט' של הפסוק 

) "שמות כל זכר..." מצויים השמות של 4.128הנ"ל ( 

י"ב השבטים המצוינים בהמשך "לראובן, לשמעון, 

ליהודה, ליששכר, לזבולן, לאפרים, למנשה, לבנימן, 

לדן, לאשר, לגד, לנפתלי" שמנינם עם הכולל בגימט' 

 .                                                     (המשב"א)4.128

 

    "לשמעון שלומיאל בן צורי שד'י""לשמעון שלומיאל בן צורי שד'י""לשמעון שלומיאל בן צורי שד'י""לשמעון שלומיאל בן צורי שד'י"

לביש גדא רגילים לכנות "שלומיאל" מה המקור לזה? 

נראה מפני ששבט שמעון היה השבט העני ביותר, 

כדברי רש"י (בפ' ויחי). "אין לך עניים, סופרים ומלמדי 

תינוקות אלא משמעון" ושלומיאל היה נשיא שבט 

 שמעון.                                               (אוסם בושם)

 

    "שאו את ראש כל עדת בני ישראל""שאו את ראש כל עדת בני ישראל""שאו את ראש כל עדת בני ישראל""שאו את ראש כל עדת בני ישראל"

כתב רש"י, המניין היה כדי להשרות שכינתו עליהם. 

מכאן אומרים בעלי המוסר, שכל אדם יראה עצמו 

כאחד מן המניין, וכאילו הכל תלוי בו, והכל תלוי 

בפעולותיו ובמעשיו. כעניין שאמרו, "לעולם יחשוב 

אדם, כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה עבירה אחת 

הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה, עשה 

מצוה אחת הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף 

זכות" (קידושין מ'). ויש שקשרו עניין זה במחצית 

השקל שהעולם דומה למחצית השקל חציו חייב 

וחציו זכאי וביכלתו להשפיע על העולם כולו ע"י 

מעשיו, אם יחשוב האדם כך בזכות זה תשרה שכינה 

 על בני ישראל.                                  (פאר לשולחן)

 

 
 מזל טוב וברכות לרב פעלים!

 לרגל נישואיו ו“הי חגי חיות‘ ר
 י שיתקיימו השבוע ביום שלישי“בעזה

 

 תזכה ותראה נחת באורך ימים ושנים!
 

 7:06כניסת השבת: 
 8:24צאת השבת: 

 9:13רבנו תם: 
 7:46שקיעה: 

 
 

 
 

 מזל טוב!
 ו“הימאיר אוחנה ורעיתו להרב 

 ו“היבן ציון ח “לרגל אירוסי בנם הבה
 ו“עם משפחת בצרי הי

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 פרשת במדבר

 6המשך בעמוד 



 

האם מותר לענות אמן באמבטיה או 
 בידים טמאות או בראש מגולה

הר"ן מסכת שבת דף מ: שכתוב בירושלמי כתב  כתב  כתב  כתב  

וז"ל , שואלין הלכות בית המרחץ בבית המרחץ 

והלכות בית הכסא בבית הכסא כהדא רבי שמעון בן 

אלעזר על מסחי עם ר' מאיר אמר ליה מהו שנדיח 

ולא כן אמר ליה אסור מהו שנקנח אמר ליה אסור  

שאל שמואל לרב מהו 

ם  ו ק מ ב ן  מ א ת  ו נ ע ל

ה  י ל ר  מ א ו ] ף  נ ו ט מ ה

אסור. ואסור דאמרית לך 

אסור כלומר שהאי אסור 

דאמרי לך אלו שאלתני 

 על כן במקום המוטנף]

ו  ר מ ו לא י  ל ר  ו ס ה א הי

ן  י ל א ו ש י  נ ת ח  כ ש א

ץ  ח ר מ ה ת  י ב ת  ו כ ל ה ב

והלכות  בבית המרחץ 

בית הכסא בבית הכסא 

וכתב הרמב"ן ז"ל דמסתברא דגמרא דילן לא שיירא 

אלא לאפרושי מאיסורא ומעשה דר' מאיר נמי לאו 

הכי הוה כדמייתו ליה בירושלמי אלא כדאמרינן 

 הכא בקש להדיח לו קרקע כו':

השולחן ערוך  סימן פד סע' א' וז"ל ובפנימי, וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

שכולם עומדים שם ערומים,  אפילו  שאלת שלום  

אסור. הג"ה ואסור  לענות אמן בבית המרחץ) (ר"ן 

 פרק כירה).

על אחד שאמר   -ברורה הסביר  לענות אמן  במשנה במשנה במשנה במשנה 

בחוץ או באיזה בית שום ברכה  ונראה דהיינו דוקא 

בבית הפנימי דהוא כבה"כ אבל בבית אמצעי שרי 

 לענות, פרי מגדים.

בספר לחם יהודה   נראה דמה שהביא שם וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

הר"ן בשם הירושלמי דאסור לענות אמן בבית 

המרחץ וכתבו ההג"ה סוף סי' פ"ד היינו דווקא אמן 

דקדיש וקדושה אם שמע מי שאומרים בבית 

שאחורי מרחץ דהוי מידי דקדושה אבל באומר אמן 

על דבריהם של חול כדרך בני אדם לא עדיף מכנויים 

דרחום וחנון דמותר לאומרן והיינו דנקט הירושלמי 

 לשון ענייה ולא קאמר דאסור לומר אמן.

הלכה סימן תקפ"ח כתב וז"ל ,ובמטה בביאור  בביאור  בביאור  בביאור  

אפרים מצאתי שכתב וז"ל נראה שאם התחיל 

לתקוע ומים שותתין על ברכיו פוסק עד שיכלו 

המים וחוזר לתקוע מראש להלן על הסדר ואם תקע 

בשעה שהמים היו שותתין או אפילו מצא 

צואה במקומו יצא ומ"מ יש לו לחזור ולתקוע 

בלי ברכה עכ"ל, דימה זה לדינא דק"ש ואפשר 

שהטעם הוא דכיון דקי"ל דצריך כונה לצאת 

ידי המצוה שציונו הש"י זה גופא ג"כ חשיב 

כדברי תורה [ודומיא דפסק הרמ"א סימן פ"ד 

דאסור לענות אמן בבית המרחץ] ולא גרע 

מהרהור בד"ת. וגם י"ל בפשיטות דבשעה 

שמקיים מצוה בפועל הוא עבודה ואין לעשות 

עבודת ד' דרך בזיון דהוא בכלל ביזה מצוה. 

וגדולה מזו אמרו בר"ה דף ל"ג דאסור לצחצח 

שופר של ר"ה במי רגלים מפני הכבוד והוא רק 

 המצוה עצמה.הכשר מצוה וכ"ש 

שבט הקהתי להרב גרוס תלמיד הרב אוזנר בספר  בספר  בספר  בספר  

כתב מי שיצא מבהכ"ס וכן מי שהקיץ משנתו 

בבוקר ושמע ברכה  רשאי לענות אמן קודם שנטל 

ידים וכן מי שנכנס לבית הכסא ולא עשה צרכיו 

ויצא יכל לענות אמן , ואם רוצה לצאת בברכת 

 חבירו אסור לו לענות אמן.

כתב הרב מזוז בהערה על המשנה ברורה  שאין וכן  וכן  וכן  וכן  

חשש בעניית אמן לפני  נט"י של שחרית והתיר רק 

לענות אמן, וכתב לסייעו ממה שכתב בשו"ת 

מהרש"ם ח"ד סי קמ"ח שמי שנוטל צפרניו מותר 

לענות אמן ע"ש, אבל לא לברך ומסתברא שלא 

ולהזכיר ש"ש וה"ה בנ"ד דכלהו מטעם רוח רעה 

ופשוט,  דאסור לענות 

אמן בבית המרחץ ע"ש, 

ם  ר ו ג ם  ו ק מ ה ם  ת ה ד

ומטעם נקיון נינהו אע"פ 

הם  י שנ של  ר  ו" ר ן  י שא

 שוה.

זמנינו כתבו אולי באחרוני באחרוני באחרוני באחרוני 

יש קולא מיוחדת בעניית 

אמן דאינו דבר קדושה 

כ"כ כיו"ב בדינים והנהגות 

להחזוא סי ד סעיף כ"ט 

שכתב דשרי לענות אמן 

בידיים שאינם נקיות אבל שמעתי מתלמיד מובהק 

של הגר"ח קנייבסקי שאמר לו שאין לסמוך על מ"ש 

בדינים והנהגות בזה דספק אמן לקולא אע"פ 

 שהעונה אמן אין מזניחים אותו.

אומר כתב מי שהיה בגילוי ראש, ושמע ברכה ביביע ביביע ביביע ביביע 

מחבירו, או שמע קדיש, מותר לו לענות אמן בגילוי 

הראש. ולכן הלובש תפילין של ראש וראשו עדיין 

מגולה, ושמע קדיש, והגיעו לאמן יהא שמיה רבא, 

 יענה עם הצבור.

אדם הנמצא בשירותים או באמבטיה לסיכום :  לסיכום :  לסיכום :  לסיכום :  

יענה אמן על  ושמע אדם מבחוץ שמברך לא 

ברכתו , ואם יצא מבית הכסא או מהאמבטיה ולא 

נגע במקומות המכוסים ועדיין לא נטל ידיו יכול 

לענות אמן , וכן מי שעדיין לא נטל ידיו בבוקר ולא 

נגע במקומות המכוסים בלילה יכול לענות אמן, וכן 

מי שנמצא ללא כיסוי ראש יכול לענות אמן, ואם 

שומע דברי ברכה מחבירו בדבר חולין יכול לענות 

אמן אפילו בשירותים  כגון שאמר לו תהיה בריא 

 וכדומה.

 הרב חיים דדש

 שלי שלך ושלך שלך
 הקמצן רואה רק את עצמו

ר  ָעִׁשי ָהָיה  ֲאֶׁשר   , ֶאָחד ׁש  ִאי ַעל  ְמֻסָּפר 
ְכקַֹרח, ַא ַקְמָצן ְּביֹוֵתר. ַלְמרֹות ַהְפָצרֹות 
חֹוְזרֹות ְוִנְׁשנֹות ֶׁשל ָהַרב, הּוא ֵסַרב ִלְתרֹם 
ְּבעֹל  ָלֶהם  ּוְלַסֵּיַע   , ם ְלִּנְזָקִקי ִמַּכְסּפֹו 

  ַּפְרָנָסָתם.
יֹום ֶאָחד, ַּכֲאֶׁשר ָׁשָהה ְּבֵבית ָהַרב, ֶהֱעִמיד 
ָהַרב ֶאת ֶהָעִׁשיר מּול ְרִאי, ְוָאַמר לֹו: ַמה 
ַאָּתה רֹוֶאה? ָעָנה ֶהָעִׁשיר: ֲאִני רֹוֶאה ֶאת 
ֹו  ֹות א ל  ֹוִבי ה  , ִמֵּכן ְלַאַחר   . ַּכּמּוָבן ַעְצִמי 
ָהַרב ֶאל מּול ַחּלֹון ַהַּמְׁשִקיף ַהחּוָצה ֶאל 
ַאָּתה  ַמה  ַעְכָׁשו  ֹו:  ֹות א ְוָׁשַאל   , ֹוב ָהְרח
ֹוֶאה  ר ֲאִני  ׁש:  ָהִאי ב  ֵהִׁשי  ? ֹוֶאה ר
ה ְזֵקָנה  ַּפְרצּוֵפיֶהם ֶׁשל ֲאָנִׁשים ׁשֹוִנים, ִאׁשָּ
חֹוָצה ֶאת ַהְּכִביׁש, ְוִאיׁש ָעִני ֶנֱאַנק ַּתַחת 

אֹו.   ַמׂשָּ
ָאַמר לֹו ָהַרב: ַאָּתה יֹוֵדַע ַמהּו ַהֶהְבֵּדל ֵּבין 
ָת  ָרִאי ַמּדּוַע  ָת?  ָרִאי ׁשֶּ ֹות  ַהַּמְרא ְׁשֵני 
ַּבִּמְקֶרה ָהִראׁשֹון ֶאת ָּפֶני ִּבְלַבד, ּוַבִּמְקֶרה 
ָאם  ּוַמׂשָּ ֶהם  ְּפֵני ֶאת  ֹות  ִלְרא ָיכְֹלָּת  ִני  ַהׁשֵּ

  ַהָּכֵבד ֶׁשל ָהֲאֵחִרים?
ת  ּוִכי ַהְּזכ  . ָּפׁשּוט ּוא  ה  ְלָכ ַהֶהְסֵּבר 
ָהְיָתה   , ָּפֶני ּול  מ ֶׁשָהְיָתה  ׁשֹוָנה  ָהִרא
ֶׁשל  ַּדָּקה  ְּבִׁשְכָבּה  ָהֲאחֹוִרי  ִמִּצָּדּה  ְמֻצָּפה 
ֶּכֶסף, ְוִאּלּו ַהַחּלֹון ַּדְרּכֹו ָרִאיָת ֶאת ָהעֹוָלם, 
ָהָיה ָּפׁשּוט ְוָׁשקּוף. ָּכל עֹוד ַהְּזכּוִכית ֵאיָנּה 
ְמֻצָּפה ְּבֶכֶסף ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֲאֵחִרים, ֲאָבל 
ִאי  ְּכָבר  ת,  ַהְּזכּוִכי ֶאת  ְמַצֶּפה  ְּכֶׁשַהֶּכֶסף 
ֶאת  ַרק  ֶאָּלא   , ם ֲאֵחִרי ֹות  ִלְרא ֶאְפָׁשר 

...ַעְצְמ  
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 אבי הספר
 מספרה לגברים וילדים

 כל סוגי התספורות
 פתוח ביום שישי

 של שבת ערב חג השבועות
 בין השעות

 רצוף 15:00 - 9:00
 לקביעת תור צלצל:

 אבי - 0548498877

 
 

 מזל טוב!
 ו“הייאיר ורותם בקר ה “לה

 על הולדת הבן
 ה“א ע“והכנסתו בבריתו של א

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
 



    שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

שבת חשובה לפנינו . ( כאילו יש שבת שאינה חשובה ...) התחלת חומש 

במדבר . כמעט בכל השנים שבת במדבר מקדימה את חג השבועות . אמרתי 

בליבי הלוא דבר הוא . האם מותר לחשוב שזה במקרה ? מה מסופר בפרשה זו 

שמסביר את ההיצמדות של הפרשה למתן תורה שהיא באמת ההשלמה של 

יציאת מצרים ובהבט רחב יותר היא ההשלמה של בריאת העולם ובמבט עוד 

 יותר רחב היא ההכנה לימות המשיח ! 

שבמרכז הפרשה נמצא ענין הפקודים . על זה יצא לנו לדבר באמצע נכון  נכון  נכון  נכון  

"ל  חז ו ה  ר התו ש ות  ר מ של ו  נ מד ול וע  ב הש

מתנגדים לענין הספירה והמנין באופן כללי 

ואמרו לנו שאין הברכה שורה לא בדבר המדוד 

ולא בדבר הספור , וגם בהפטרת שבת זו כתוב 

אשר לא ימד "והיה מספר בני ישראל כחול הים  

!" ובכל זאת בהרבה מקומות חוזר   ולא יספר 

בתורה ענין הפקודים , גם החומש הזה עצמו 

נקרא בשם הנוסף שלו חומש הפקודים , ולמה?  

מסביר רש"י הק' "להודיע חיבתן" ! א ד ם   ו ע ם  

ח י י ב י ם   ל ד ע ת  א ת  ח י ב ת ם !  זה ממש 

 פיקוח נפש ! הקב"ה אוהב אותנו !

זאת נדמה לכותב השיעור שיש בפרשה בכל  בכל  בכל  בכל  

שלנו דבר נוסף ששווה בדרגת חשיבותו לענין 

הפקודים . הוא ענין הדגלים . הפרק הראשון 

בפרשה עסק בענין הפקודים ואילו הפרק השני 

מתחיל ב"איש על דגלו באותות לבית אבותם 

יחנו בני ישראל ". כאן יתחיל השיעור של שבת 

 קודש זאת . 
    א.א.א.א.

הק' מתחיל את פירושו וכותב "כל דגל רש"י  רש"י  רש"י  רש"י  

יהיה לו אות , מפה צבועה תלויה בו . צבעו של 

 צבעוזה לא כצבעו של זה . צבע כל אחד כגוון  

כל אחד את דגלו   יכיר הקבועה בחושן ומתוך כך  

! " 

עוד לפני שניכנס לעומק הענין נכריח את עצמנו 

,   -יכיר    –לשים לב למילה   ! רש"י כך כתב 

יכיר   –כלומר באמצעות הדגלים    –ש"מתוך כך  

כל אחד את דגלו"! חשיבות הדגל היא בשביל 

ההכרה ! ועדיין אנו לפני ההבנה בענין הדגל שזה 

אמור להיות הנושא המרכזי של השיעור היום . 

נצא לדרך וה' הטוב יהיה לנו למורה דרך וינחנו 

 בדרך אמת . 

ראשון ( ובמיוחד בשבילנו שגם מבט במבט  במבט  במבט  במבט  

ראשון הוא לא מובן מאיליו ) נדמה לנו כל הענין 

של הדגלים כמשהו חיצוני מאד.  שבעים אומות 

בעולם וגם שבעים דגלים בעולם . לכל עם דגל 

ר  יות מ ר  מת דב שזה בא ו  נ ל מה  ונד משלו 

ושאפשר לחיות בלעדיו . כמובן שזאת טעות . 

כשאנו מסתכלים בהיסטוריה של העולם אנו 

מגלים עד מהרה את קדושת הדגל . עד כדי מסירת נפש על כך שהדגל של 

המדינה יהיה מונף בראש חוצות במקום הכי בולט שאפשר ואוי לו למי שמבזה 

 את הדגל . הוא מסכן את נפשו . 

גם אם זה נכון עדיין זה נכון במיוחד לאומות העולם . וכי מה יש להם אבל  אבל  אבל  אבל  

לאומות חוץ מענין הדגל . זה שווה ערך להימנון של כל מדינה שכאשר מנגנים 

אותו כולם קופצים לעמידת דום ! אבל בעיני משכיל ובר דעת הלוא להבל 

 יחשבו דברים אלו . פשוט סמרטוט עם צבע .

( אני לא מזלזל חלילה בעניין הצבעים . אני משתדל לא לזלזל בשום דבר . כך 

למדנו במשנה בפרקי אבות בפרק ד' משנה ג' בשם התנא בן עזאי שם כתוב 

"אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה ואין 

 לך דבר שאין לו מקום" ואני יודע שיש בעניין הצבעים סודות עמוקים !  

שמעתי מאדם חכם שכל עשרים שנה שעשה יעקב אבינו בבית לבן חותנו פעם פעם פעם פעם 

הוא היה עסוק בעניין הצבעים ! מה המשמעות של צבע אדום ? הרבה עמים 

קבעו בדגל שלהם את הצבע הזה ויש עמים שכל הדגל שלהם הוא אדום ! 

 רוסיה למשל . ומה המשמעות של צבע ירוק ?  או גם תכלת ? )

נדמה שלכל חג יש צבע מיוחד משלו . כאשר שתיתי מספיק ראיתי בחלומי לי לי לי לי 

את ראש השנה בצבע אדום שמסמל סכנה וגם את יום הדין ! ואת יום כיפור 

דווקא בצבע לבן שמסמל טהרה וגם כפרה . או את הסוכות ראיתי בצבע ירוק 

שמסמל צומחים וחידוש צורת החיים אחרי יום כיפור שבו נמחלו עוונות עם 

ישראל , ואת חג הפסח בצבע כחול שבעיני רוחי הוא מסמל את החירות ! את 

חג מתן תורה בחרתי לצבוע בצבע זהב , וגם לשבת קודש בחרתי בצבע התכלת 

הדומה לרקיע , ואת יום החולין צבעתי בצבע 

אפור . דווקא את תשעה באב צבעתי בצבע 

שחור . מותר להתווכח אתי וכל מה שכתבתי 

הוא רק  מה שראיתי בחלומי וגם זה אחרי 

 ששתיתי משקה חריף . 

זאת כשאנו פוגשים את הסיפור בתורה ובכל  ובכל  ובכל  ובכל  

( שבהחלט יכול להיות שמכאן לקחו אומות 

העולם את הענין הזה ! ) אנו מרימים גבה 

תמיהה ושואלים "גם בארזים נפלה שלהבת ?" 

מה לתורה הקדושה ולמשחקי חיצוניות 

כאלו ? התמיהה היא חזקה בגלל שגם לנו 

חסרה ההבנה בזה ולכן ינסה השיעור של היום 

 לשנות מעט או הרבה את המבט שלנו . 

בדברי מדרש רבה על הפסוק בשיר נפתח  נפתח  נפתח  נפתח  

השירים א'  "הביאני אל בית היין ודגלו עלי 

אהבה" : "בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני 

) והיו 220.000ירדו עמו כ"ב רבבות מלאכים. ( 

כולם עשויים דגלים דגלים , כיון שראו אותן 

ישראל שהם עשויים דגלים דגלים התחילו 

ו  מתאוים לדגלים ואמרו הלואי כך אנחנ

נעשים דגלים כמותן . לכך נאמר הביאני אל 

בית היין זה סיני שנתנה בו התורה שנמשלה 

עלי אהבה שנאמר נרננה בישועתך ודגלו  ליין  

, אמר להם הקב"ה מה נדגול  ובשם אלקינו  

נתאויתם לעשות דגלים ,  חייכם שאני ממלא 

משאלותיכם ואמר למשה לך עשה אותם 

 דגלים כמו שנתאוו" ( במדבר רבה ב. ) 

אנחנו מאבדים לגמרי את הראש . מה כאן  כאן  כאן  כאן  

למלאכים שהם רוחניות טהורה עם דגלים ?  

הרי זה בוודאי לא אומר שהמלאכים נשאו 

נראו כמו  בידם דגלים אלא שהם עצמם 

ת  ו א נ ק ל ל   א ר ש י ם  לע ש  י ה  מ ו  ! ים  ל ג ד

ה  שאל ? אבל ה ים  גל גלל הד ים ב כ במלא

האמיתית שכדאי לנו לשים לב אליה היא איך 

זה מתחבר עם מתן תורה ? חז"ל קבעו את זמן 

הופעת הקב"ה עם המלאכים והדגלים לשעת 

 מתן תורה כשנגלה על הר סיני !

המלאכים לתמונת הנושא סיחררה כניסת  כניסת  כניסת  כניסת  

מעט את ראשינו אבל טוב שזה קרה לנו . 

 דוקא בגלל כניסה זאת אנחנו מבינים שלא מדובר כאן על משהו חיצוני . 

של המלאכים הוא שאין להם חיבור עם אף אחד ! כל מלאך חי לעצמו הייחוד הייחוד הייחוד הייחוד 

ורק לעצמו . מיכאל לא יכול להיות גבריאל וגם הלהיפך הוא משולל מן 

להיות משהו אחר ! למלאכים יש אם אפשר לומר  רוציםהמציאות . הם גם לא 

. כ"ב   ודוקא אישיות זאת היא הנקראת דגל כך אישיות לכל אחד משל עצמו  

רבבות של מלאכים הם כמספר הזה גם דגלים . נזכור מה שכתב רש"י הק' 

שצבעו של זה אינו כצבעו של זה . אין כפילות בצבעים כי אין כפילות 

 באישיות . 

 הרב דוד וייס

 

 

 

סיפרו על ראש ישיבה ”

חשוב שנכנס לבית המדרש 

וראה שהבחורים שקועים 

בשיחה ערה, כשהתקרב 

אליהם והתעניין לדעת על 

מה הם  מדברים אמרו לו 

התלמידים שהם מדברים על 

יצר הרע ועל הדרכים 

להילחם אתו! אמר להם 

ראש הישיבה: "בני. דעו 

לכם שיצר הרע מסכים 

שתדברו כל הלילה איך 

להרוג אותו והעיקר אצלו 

הוא שבזמן שאתם מדברים 

עליו ואפילו נגדו אתם לא 

 “לומדים"!!

3 



י   ל ו י  א ל ו י  א ל ו י  א ל ו ה א נ ו ו כ ת ה ה  ז ל

ן  י ר ד ה נ ס ב ה  נ ש מ ה

באומרה שהקב"ה חתם 

של  ו  חותמ כל אדם ב

אדם הראשון ואין אחד 

מהם דומה לחבירו ! כל אחד מיוחד . לא כמו אצל מלך בשר ודם הטובע אלפים 

רבים של מטבעות וכולם דומים זה לזה . אצל המלאכים זאת אמת פשוטה 

אבל אצל בני אדם זה בכלל לא ברור . בן אדם אוהב להיות כמו כולם והוא לא 

. עליו כתוב   שונה מכולם אוהב שאומרים עליו שהוא שונה ! אברהם א' היה  

בצד השני ! נו טוב ,   –לבדו    –היה אברהם . וכל העולם מצד אחד ואברהם   אחד

 הוא הרי היה יהודי !

זה קשור במתן תורה . שם , בהר סיני נתאוו עם ישראל לדגלים כמו כל  כל  כל  כל  

למלאכים ושם הם קיבלו את זה.  מתן תורה עוזר לאדם לפתח את האישיות 

 העצמית שלו . התורה מגלה לאדם מישראל את הדגל שמהווה את  עצמו ! 

שאין שני בני אדם הדומים זה לזה לגמרי כך אין שני דגלים בעולם הזהים כמו כמו כמו כמו 

לחלוטין . כלומר ענין הדגלים הוא קדום ביותר ונמצא בעולם עוד לפני שנברא 

אדם הראשון . ( כנראה שסוד הדגלים נולד ביום השני של בריאת העולם . יום 

שנפרדו המים העליונים מהמים התחתונים ועל ידי כך נתגלתה היבשה ! ומענין 

שבאותו יום עצמו נבראו המלאכים למיניהם ולכל מלאך יש את המספר שלו 

 ואת השם שלו וכמו שכתוב "המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא" ! )

גם לכן היה חשוב כל כך שישראל יקבלו את התורה כי אם הם לא יקבלו אולי  אולי  אולי  אולי  

אותה יחזור העולם לתוהו ובוהו ! תוהו ובוהו לפי המתבאר לנו היום הוא מצב 

שבו אין אדם מכיר את עצמו ואת תפקידו המיוחד ! ע ו ל ם   ב ל י   ת ו ר ה  ה ו 

א  ה ו א  ע ו ל ם   ה ת ו ה ו ! כך באמת כתב רש"י בגמרא במסכת יומא על מה 

 –שאמרו חז"ל שית אלפין שנין הוה עלמא , שני אלפים תוהו וכתב רש"י "תוהו  

 בלי תורה" !

 –נבחרה הכותרת לשיעור זה בפסוק משיר השירים : "הביאני אל בית היין  לכן לכן לכן לכן 

ודגלו עלי אהבה ". בלי מתן תורה חסרה   –כלומר בששי בסיון זמן מתן תורה  

למין האנושי ההוכחה שהקב"ה אכן אוהב אותו . וכשמדובר על עם ישראל שם 

זה על אחת כמה וכמה . כל אדם מישראל הוא מיוחד וכל אדם מישראל הוא 

אהוב . הדגל הוא אות האהבה . האדם הוא כמו המלאכים  שגם עליהם אנו 

 אומרים בתפילת יוצר "כולם אהובים "!  
    ב.ב.ב.ב.

לא פעם על הסוד של העולם שנקרא יצר הרע . אמרנו בשם הרמח"ל דברנו  דברנו  דברנו  דברנו  

בספרו "מסילת ישרים" שאין מי שמכיר בחולי היצר הרע ובכוחו המוטבע בו 

זולתי יוצרו שבראו והוא הזהירנו  שהרפואה לו היא התורה", ניסינו לפענח ולו 

מעט את סודו ונדמה שהצלחנו לא מעט . עתה ננסה להמשיך בגילוי פניו של 

 היצר הרע ואולי כך נוכל להלחם בו . 

כבר יודעים שהקב"ה אמר לאיוב במענה על שאלתו שהנה העולם ביד יצר אנו אנו אנו אנו 

הרע ואין אפשרות לשנות משהו ? וכמו שכתוב בנביא חבקוק "ארץ ניתנה ביד 

 רשע" . 

לו הקב"ה שלעומת בריאת היצר הוא ברא את התורה ושהיא תבלין השיב  השיב  השיב  השיב  

ליצר.  תבלין כלומר משהו שיכול להמתיק את הגלולה המרה . אבל מדוע 

דווקא תורה היא התבלין , היא ורק היא , האם גם עליה נצטרך לומר שאין מי 

 שמכיר בכוחה של תורה זולתי יוצרה שבראה ? 

כך היא האמת . התורה ויצר הרע נפגשים במאבק על אותה נקודה  . על אולי  אולי  אולי  אולי  

ולהיפך . זאת כנראה אמת,  אבל אולי היום   לא הוא אומר  כןמה שהיא אומרת 

למדנו קצת הבנה בזה . הנושא הוא הדגל ! התורה מניפה אל על את דגלו של 

האדם . מגדלתו (מעניין עד מאד שהמילה דגל מתחבאת במילה גדול !) 

 ומרוממתו על כל המעשים . 

היצר הרע נלחם נגד הדגל הזה ומשתדל למעט אותו . "תהיה כמו ולעומתה  ולעומתה  ולעומתה  ולעומתה  

כולם" ! "תלך בדרכי העולם "! אלו הן סיסמאות היצר . למה לך דגל ? מה אתה 

צריך ייחודיות ? כל עמל היצר הוא להמעיט את האדם בעיני עצמו . "תהיי כמו 

בהמה" לוחש הנחש באוזני חוה . ואם היא תשמע בקולו היא אכן תהיה 

בהמה ! אולי לבהמה יותר קל לחיות . היא לא משלמת מס הכנסה והיא לא 

 נקראת לשרת בצבא !  

כמה עלובים הם חיי הבהמה ? היא מבינה משהו ? כך לפחות זה נראה לנו ! אבל אבל אבל אבל 

מי יהיה מוכן להתחלף אתה ? באמת מותר האדם מן הבהמה אין כמו שאנו 

 כי הכול הבל !   -אומרים בתפילה

אנו ?ומה חיינו?  הלוא כל הגיבורים כאין לפניך ואנשי השם כלוא היו מה  מה  מה  מה  " 

וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל כי רוב מעשיהם תוהו וימי חייהם הבל 

 לפניך ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכול הבל "!

הייתה אמת אם לא הייתה מתקבלת התורה על ידי עם ישראל . על זה זאת  זאת  זאת  זאת  

אמר הקב"ה "אם ישראל מקבלים את התורה מוטב ואם לאו אני מחזיר את 

". זהו אותו תוהו ובוהו שנזכר בתפילה שהבאנו  העולם לתוהו ובוהו 

מקודם .תוהו ובוהו הנולד ממה שהאדם לא מכיר את עצמו ואינו יודע את 

חשיבותו . זהו עולמו של יצר הרע שהוא כנראה נברא בטרם כל ! על הבסיס 

שעומד על יצר הרע נברא העולם וכנגדו ברא הקב"ה את התורה ונתן אותה 

 לעם ישראל ! "עם קרובו".

"בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" . כל   –אומר הקב"ה לאיוב    –אבל  

מטרת התורה היא לרומם את האדם ! בשביל זה היתה יציאת מצרים . אל 

תאכלו שקצים ורמשים כי או אז תהיו בעצמכם שקצים ורמשים! בשביל זה 

כהנים   –מתן תורה . "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" ומבאר רש"י  

 שרים !  

אנחנו לומדים עוד סוד של יצר הרע . חז"ל אומרים במסכת קידושין "יצרו אגב אגב אגב אגב 

עליו בכל יום "! מה פירוש "מתגבר" ? היום אנו נאמר שהוא   מתגבר של אדם  

מנסה להפוך את האדם לחלש בעיני עצמו . היצר הוא הגיבור והאדם צריך 

להכנע לו . והתורה הק' אומרת לאדם מישראל ממש להיפך , אשרי הגבר על 

יצרו גובר!  כל הרגשה של חולשה היא פרי ביאושים שנולד וצמח בבית מדרשו 

 של יצר הרע . 

 האהוב אינו חלש והחלש אינו אהוב !
    ג.ג.ג.ג.

הקדמה חשובה לחג מתן תורה הקרב ובא . . זה היה היעד האלוקי מאז זאת  זאת  זאת  זאת  

בריאת העולם . וכך הוא אמר למשה רבנו ע"ה כשהוא היה עדיין במצרים "וזה 

לך האות כי אנכי שלחתיך , בהוציאך את העם הזה ממצרים תעבדון את 

האלוקים על ההר הזה" . מתן תורה נתן טעם לחיים דווקא בגלל שהוא תבלין 

 ליצר הרע ! אם לא היה לנו יצר הרע לא היינו מקבלים את התורה ! 

באמת אמר משה רבנו למלאכים שלא רצו להסכים שהוא ייקח את התורה כך כך כך כך 

אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי   מה ויוריד אותה למטה. הם טענו באוזני הקב"ה " 

תפקדנו ?" מה החשיבות של האדם ? ענה להם  משה רבנו ברוב ענוותו . "אמת 

היא שאני "מה" , אני יודע את זה וכך אני עתיד לומר על עצמי "ונחנו מה"? 

זאת אמת ! אבל דווקא בגלל זה התורה צריכה לרדת אתי למטה , כ י   ל י   י ש   

 י צ ר  ה ר ע   ו ל כ ם  א י ן  א ו ת ו !

! הכריז משה רבנו על עצמו , יש לי יצרים הדוחפים אותי לגנוב "אני חולה"  "אני חולה"  "אני חולה"  "אני חולה"  

ולרצוח , אבל אני רוצה להתרפאות והתרופה למחלה שלי נמצאת כאן ! אני 

צריך אותה ואתם לא צריכים אותה ! בשבילכם התורה היא שעשוע . יופי . 

חכמה . וזה נכון ובאמת התורה היא יפה ועמוקה . אבל בשבילי זאת שאלת 

חיים ! אני זקוק לרפואה והרפואה למחלה שלי היא כלשון הזהב של הרמח"ל 

"רק התורה"!  אם יעשה כל התחבולות אבל יזניח את לימוד  התורה לא יועיל 

לו ! רק לימוד התורה יכול להביס את יצר הרע החכם והערמומי העומד מול 

האדם מישראל ומנסה בכל כוחו להפריד את האדם מישראל מלימוד התורה 

 הקדושה .  

הרע נלחם על חייו מלחמת ייאוש . או הוא או לימוד התורה . הוא יודע את יצר יצר יצר יצר 

 זה ! וגם אנו יודעים שאין לנו שיור רק התורה הזאת !  

על ראש ישיבה חשוב שנכנס לבית המדרש וראה שהבחורים שקועים סיפרו  סיפרו  סיפרו  סיפרו  

בשיחה ערה . כשהתקרב אליהם והתעניין לדעת על מה הם  מדברים אמרו לו 

התלמידים שהם מדברים על יצר הרע ועל הדרכים להילחם אתו ! אמר להם 

ראש הישיבה :"בני . דעו לכם שיצר הרע  מסכים שתדברו כל הלילה איך להרוג 

אותו והעיקר אצלו הוא שבזמן שאתם מדברים עליו ואפילו נגדו אתם לא 

לומדים "!! הסימן למה שאני אמרתי לכם שזה נכון, הוא שהיצר הרע  לא 

מפריע לכם לדבר עליו . אתם מדברים עליו והוא מחייך חיוך ערמומי . "הם לא 

 נלחמים בי עכשיו! הם לא לומדים ברגע זה תורה" !

תורה זה  הדגל שלנו ! אולי גם לכן נסמכת בדרך כלל פרשת במדבר היא לימוד לימוד לימוד לימוד 

 פרשת הדגלים למתן תורה .

 

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

    לקולך די בכל אתר ואתרלקולך די בכל אתר ואתרלקולך די בכל אתר ואתרלקולך די בכל אתר ואתר

 הרב דוד וייס

4 



 

5 

ו “ה בן ציון אליהו אוחנה הי“שמחה גדולה באירוסין של הבחור החשוב ה
 א ורעיתו, עם משפחת בצרי החשובה“בנם של הרב מאיר אוחנה שליט

 

משה ברוך ‘ יום גדול יום הולדתו של הר
ו וקידוש שעשו בחסידי, תזכה “זמל הי

 לאריכות ימים בשמחה טובה ונחת!

 
ילדי המתמידים בלימוד ובנסיעה לכנס 
של כל ישיבות המתמידים לכבוד מתן 

 א“תורה! בראשות הרב יעקב דרשן שליט

שיעור באור החיים הקדוש כל 
מוצאי שבת עם סעודה כיד המלך 

בביתו של מוסר השיעור הרב 
 ו!“חיים ביטון הי

 הר שמואל -גמילות חסד ושירותי דת 

 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  חדש!ח רדיאטורים לחימום:                   “גמ

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (מכשיר אנילציה חדש תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

  57אביאל ירושלמי רח' אבני החושן  חדש!         טפחים, סירים גדולים:     ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת ליפשיץ

 19רחוב לשם 
 17:00בשעה 

 כל הנשים מוזמנות!

 שיעורים לנשים

 
 הסדרי התנועה בזמן הילולת הנביא שמואל

תושבים יקרים, כמדי שנה בשנה בזמן ההילולה יחולו שינויים בהסדרי 
התנועה, על מנת להימנע מאי נעימויות ופקקים מיותרים, אנא סעו 

 בהתאם להנחיות
 (בחצות)6/6ועד ליום שני  4/6ההילולה תתקיים החל במוצ"ש הקרוב 

: ישראל ת  טר מש ת  ו חי נ לה ם  תא בה ה  וע תנ ה סדרי  ה  להלן 
 

הכביש יהיה פתוח לנסיעה בכל יום  -מגבעת זאב לרמות   436כביש  
 .14:00בבוקר ועד לשעה  6:00החל מהשעה 

 בבוקר למחרת.  6:00ועד    14:00הכביש ייסגר לתנועה החל מהשעה  
 443בשעות אלו הנסיעה מגבעת זאב תתאפשר רק לכיוון כביש  

 עטרות).-(כביש גבעת זאב 45ולכביש 
 

 פתוח לנסיעה. -מרמות לגבעת זאב 436כביש 
 

 תתאפשר הנסיעה בין שכונת הר שמואל ו/או גיבעון לגבעת זאב.

 משבוע הבא חוזר לוח הזמנים של בתי הכנסת‘ בעזרת ה
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 054-2002882או:    sharabymail@gmail.comביום רביעי ל: 



בבראשית פרק כ"ב כתוב: "כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים 
וירש זרעך את שער איביו", הנה נמשלו בני ישראל לכוכבים ולחול שעל 

 שפת הים.
שיהיו ישראל כעפר הארץ כתוב באברהם אבינו בבראשית פרק י"ג: 
"ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ 

 גם זרעך ימנה".
ביעקב אבינו כתוב בבראשית פרק כ"ח: "והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת 

 האדמה ובזרעך".
 ביעקב אבינו כתוב עוד בבראשית פרק ל"ב: "ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב".

 בימי שלמה המלך כתוב בספר מלכים א' פרק ד': "יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים".
 בספר ישעיה פרק מ"ח כתוב: "ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעתיו לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני".

בספר הושע פרק ב' כתוב: "והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם 
 יאמר להם בני אל חי".

ביצחק אבינו כתוב בבראשית פרק כ"ו: "והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך 
 כל גויי הארץ".

ם שמי במשה רבנו אחר חטא העגל כתוב בשמות פרק ל"ב: "זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי ה 
 וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם".

בר דברים פרק א' כתוב: "ה' אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב, ה' אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר ד בספר  בספר  בספר  בספר  
 לכם".
 דברים פרק י' כתוב: "בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה ועתה שמך ה' אלהיך ככוכבי השמים לרב".בספר בספר בספר בספר 
"ק, הרד המלך כתוב בדברי הימים א' פרק כ"ז: "ולא נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר ה' להרבות את ישראל ככוכבי השמים", ומפרש שם  בדוד בדוד בדוד בדוד 

ר כמו מספ כי אמר ה' להרבות וכו' ואף כשאמר הקב"ה למנות ישראל לא אמר למנותם אלא מבן עשרים שנה ומעלה כי אמר להרבותם ככוכבי השמים ואין להם  
 קר.העישאמר גם זרעך וכו', רואים מפורש בדברי הרד"ק שאין לבני ישראל מספר ואף פעם אי אפשר לספור את כולם! עוד יש פסוקים להביא ורשמתי את 

    צריך לדעת שיש שלש דרגות במושג הזה שקוראים לו "מספר".צריך לדעת שיש שלש דרגות במושג הזה שקוראים לו "מספר".צריך לדעת שיש שלש דרגות במושג הזה שקוראים לו "מספר".צריך לדעת שיש שלש דרגות במושג הזה שקוראים לו "מספר".
ן אין סוף זה הגדרה להעדר מספר מידה או משקל, וכך אנו מכנים את הקב"ה "אין סוף" (ויש בזה הרבה ביאור וגם בדברי הרמחל), בזה ברור שאי  יש "אין סוף",יש "אין סוף",יש "אין סוף",יש "אין סוף",

 מספר או שום מידה או הגבלה.
    יש מושג שני של דברים שיש להם מידה ומשקל ומספר וגבול, וזה ברור.יש מושג שני של דברים שיש להם מידה ומשקל ומספר וגבול, וזה ברור.יש מושג שני של דברים שיש להם מידה ומשקל ומספר וגבול, וזה ברור.יש מושג שני של דברים שיש להם מידה ומשקל ומספר וגבול, וזה ברור.

מה זה אין קץ?  אתן משל: יש שני סוגים של שעוני קיר עם מחוגים, יש שעון קיר עם מחוגים שבו המחוג של השניות אך יש גם מושג שלישי שקוראים לו "אין קץ", אך יש גם מושג שלישי שקוראים לו "אין קץ", אך יש גם מושג שלישי שקוראים לו "אין קץ", אך יש גם מושג שלישי שקוראים לו "אין קץ", 
שעון ר ב קופץ משניה לשניה, אחר ששים קפיצות נשלמת דקה, בשעון כזה אי אפשר למדוד חצאי שניות, כיון שהמחוג קופץ משניה אחת לשניה שאחריה, אפש 

 זה למדוד רק שניות אך אי אפשר למדוד חצאי שניה.
מה   כל   יש שעון קיר מסוג אחר, גם לו יש מחוג של שניות אך בשעון זה המחוג של השניות זורם בלי קפיצות, בשעון כזה אפשר למדוד גם חצאי שניה!  אבל  אבל  אבל  אבל  

ואז אפשר למדוד גם חצאי שניה!  למעשה אין קץ לחלוקה ואפשר לחלק  60פסים ולא רק  120שצריך לעשות זה להוסיף על הלוח של השעון עוד פסים כדי שיהיו 
רא "אין נק   את הדקה לעוד ועוד, כל מה שצריך לעשות זה להוסיף קוים! האם זה נקרא אין סוף?  ודאי שלא כי כל מה שנברא בעולם יש לו סוף, ורק הקב"ה 

ן ורק שאי אפשר ליו סוף" (כאמור, אין כאן המקום להיכנס אל פרטי הביאור ובכתבי הארי שכל עולם נקרא אין סוף כלפי העולם שתחתיו),  לכן דבר שיש לו סוף וכ 
 אף פעם למדוד ולסיים אותו זה נקרא "אין קץ"!  אין קץ זה המושג השלישי האמצעי שרציתי לבאר.

 יהושע (פרק ז') מסופר שבאחת המלחמות שנלחמו בני ישראל לכיבוש ארץ ישראל נהרגו כשלושים ושישה איש, ואמרו חכמים שזה לא שלושים ושישהבספר בספר בספר בספר 
 פרתאיש, אלא רק אדם אחד נהרג אך הוא היה צדיק כל כך עד שהוא שקול ונחשב כמו שלושים ושישה איש!  הנה שוב רואים שיש פעמים שאתה בטוח שס 

 ושאתה יודע את המספר שספרת הרוג אחד, ולבסוף מודיעים לך שאתה לא ספרת טוב כי זה לא אחד אלא זה שלושים ושישה!
ל מוא עוד דוגמאות אך ארשום עוד אחת, בספר שמואל א' (פרק ב' פסוק ה') מסופר על חנה האמא של שמואל הנביא שהיתה עקרה ולבסוף היא ילדה את ש יש יש יש יש 

"עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה", ושואל המדרש (ילקוט שמעוני אות פ"ט) שהרי אחר כך כתוב   –הנביא ועוד ילדים, חנה הודתה לקב"ה ואמרה  
נביא ל ה בפסוקים "ותהר ותלד שלשה בנים ושתי בנות" ורואים שהיא ילדה חמישה ולא שבעה?  ומתרץ במדרש ששמואל הנביא שקול כמו שנים גדולים, שמוא 

 שקול כמו משה ואהרון שנאמר "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו", הנה שוב רואים שאדם סופר אחד כשלמעשה יש כאן שנים!
 זה "אין קץ", אין אפשרות לדעת את המספר כי הוא משתנה בכל רגע ומתחלק לעוד ועוד!

אין להם קצבה, גם הכוכבים אי אפשר לדעת את מספרם כי אין להם קצבה!  אתה חושב שראית כוכב וספרת אותו ופתאום אתה מגלה שזה ישראל הם "אין קץ" ישראל הם "אין קץ" ישראל הם "אין קץ" ישראל הם "אין קץ" 
 לא כוכב אחד אלא זה גלקסיה!  זה מיליארד כוכבים ואתה חשבת שזה אחד!

זל ל מ שרצו לעשות את החשבון של מספר הכוכבים על פי מה שכתוב בגמרא מסכת ברכות דף ל"ב, שם אומרת הגמרא: שנים עשר מזלות בראתי ברקיע ועל כ יש יש יש יש 
תי לו שלשים קרטון, ברא ומזל בראתי לו שלשים חיל, ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון, ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון, ועל כל רהטון ורהטון  

כאן לשון עד  ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא, ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא כוכבים כנגד ימות החמה,  
י דברי לפ   הגמרא, זאת אומרת שהגמרא באה ללמד שכמו בצבא שיש דרגות כך גם בכוכבים (רהטון קרטון וכו' = אלוף סגן אלוף) לכן יש שרצו לעשות חשבון 

!  אף פעם יה! הגמרא וכך לדעת מהו מספר הכוכבים!  אלא שזה טעות כי מי אמר שמפקד בכוכבים זה כוכב אחד גדול (סופר נובה) אולי בכוכבים מפקד זה גלקס 
 אי אפשר לעשות את החשבון כי תמיד כשאתה חושב שסיימת לספור אתה פתאום מגלה שהמספר הוא אחרת!  אין קץ!

 יאמר לנו בכוכבים מהו חיל לגיון ורהטון, שאין זה כוכב גדול אלא איסוף של רבבות כוכבים יחד נקראים אחד לענין שנחשבים רהטון וכו'!מי מי מי מי 
עלתו ל מ זה ברור שאת עם ישראל אי אפשר לספור במדוייק!  ולכן גם אסור לספור את עם ישראל, כי זה זילות והורדת ערך כשאדם בא לתת מספר בדבר שכ לפי לפי לפי לפי 

 הוא שאי אפשר לספור אותו, אתה בא לצמצם דבר שמתרחב אין קץ! זה אסור!!
לים נמש ישראל נמשלו לכוכבי השמים וגם לעפר הארץ ולחול שעל שפת הים, ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה שכשבני ישראל עושים את רצונו של הקב"ה הם  בני בני בני בני 

ישראל   בני לכוכבים, אבל אם אינם עושים את רצונו של הבורא אז הם נמשלים לעפר הארץ.  כעת נבדוק, אם נראה שלעפר הארץ אין קצבה, אם נראה שבזמן ש 
 ה!אינם עושים רצונו של מקום, בכל זאת אין להם קצבה, אז ודאי שכשהם נמשלים לכוכבים ועושים את רצונו של מקום, ודאי שגם אז אין להם קצב

את , ז שאין לעפר הארץ קצבה וכמו שכותב רש"י בפרשת דברים (פרק א' פסוק י"א) שכבר הבטיח הקב"ה אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה וכיון וכיון וכיון וכיון 
לכוכבי ים  אומרת שאי אפשר לספור אותם, אם כן ודאי שגם לכוכבי השמים אין קצבה, שכיון שכשנמשלו לעפר הארץ הברכה היא שאין קצבה, אז ודאי כשנמשל 

ם אחרי ברכ השמים אין להם קצבה שהיא מידה ומשילה טובה יותר מן עפר הארץ! וכן פשוט שאם מברכים את בני ישראל בדבר שאין לו קצבה ודאי שאי אפשר ל 
) משהוא ב'   זה בדבר שיש לו קצבה כי זה רק ממעט את הברכה! וכן כתוב מפורש במדרש רבה (פרשת במדבר פרשה ב' אות י"ד):  אשר לא ימד ולא יספר (הושע 
מספר,   שיש נותן קצבה והיה מספר, חוזר ואומר אין להם קצבה, אשר לא ימד ולא יספר, (שואל המדרש שבתחילת הפסוק בהושע כתוב "והיה מספר" אז רואים  

ו ובהמשך הפסוק כתוב "אשר לא ימד ולא יספר" זאת אומרת שאי אפשר לספור), ומתרץ במדרש: אלא שהראה הקב"ה להושע כשם שהראה לאברהם ואמר ל 
פור תס   הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, מה הדבר הזה וספור הכוכבים? אם תוכל לספור? (או שאפשר או שאי אפשר! פעם אתה אומר 

 ח"כופעם אתה אומר נראה אם תוכל וכאומר שאי אפשר), מי שאמר וספור חוזר ואומר אם תוכל לספור? אלא להודיעך שהראה אותו תחלה במספר אחד וא 
אותן בה  שנים ואחר כך שלשה ואחר כך שנים עשר ואחר כך שבעים ואחר כך הראה לו מזלות שאין להם מספר ולמה הראה אותו כך סימן הראה אותו שהוא מר 
פרו   ראל כך בעולם וכו', ואחר כך הראה אותו מזלות שאין להם מספר שישראל עתידין לפרות ולרבות באחרונה שאין להם מספר שנאמר (שמות א') ובני יש 
פורש ה מ וישרצו, ואף להושע שהראהו במספר ושלא במספר שתחלתן היו במספר וחזרו ורבו שלא במספר לכך נאמר אשר לא ימד ולא יספר וגו', עד כאן, הנ 
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    בענין הליכה לקברות צדיקים להתפללבענין הליכה לקברות צדיקים להתפללבענין הליכה לקברות צדיקים להתפללבענין הליכה לקברות צדיקים להתפלל

כידוע אצל רוב ככל בני ספרד ואף בגולה היה נהוג 

שהולכים להשתטח על קברם של צדיקים, והיו 

עושים הילולא לכבודו של הצדיק ואפילו היו עולים 

כמה ימים על קברו. ובכל פעם מנסים המתחכמים 

לומר מה תועלת יש בעליה לקברו של הצדיק, שהרי 

הדבר כרוך בביזבוז זמן וביטול תורה. (למי שלומד 

ן  כ ו  ( ו נ מ ז ב  ו ר

פלל  הת ר ל ש פ א

ובכל  בכל מקום 

זמן והקב"ה שומע 

תפילה. לכך נביא 

קצת מהמקורות 

הענין זה וכל אחד 

סורת  ימשיך במ

אבותיו ולא יפנה 

 ליבו אל רהבים. 

הנה בגמ' תענית 

(דף ט"ז.) איתא למה יוצאין לבית הקברות (על 

עצירת גשמים ועל כל צרה שלא תבוא) פליגי בה 

רבי לוי בר חמא ורבי חנינא, חד אמר הרי אנו 

חשובין לפניך כמתים. וחד אמר כדי שיבקשו עלינו 

מתים רחמים, מאי בינייהו איכא בנייהו קברי עכו"ם. 

ובפשיטות מבואר שיש צורך לעלות להתפלל על 

הקברים, וטעם אחד משום שמעורר את האדם 

כשעולה לבית הקברות וכך חוזר בתשובה ויזכה 

שתתקבל בקשתו. וטעם שני שהמתים יבקשו עליו 

 רחמים, וכ"ש אם הוא קבר של צדיק וכדו'. 

ועוד בגמ' שבת (דף קנ"ב:) כל שאומרים בפני המת 

יודע עד שיסתם הגולל ויש מי שאומר עד שיתעכל 

הבשר. (כשלושה ארבעה חודשים). והט"ז (שו"ע 

יו"ד סי' שמ"ד סוף סק"א) הביא בשם הירושלמי 

וכל  ושומע קלוסו כמתוך חלום  יודע  שהמת 

שאומרים בפניו עד שיסתם הגולל. וא"כ לפי זה מה 

יועיל שיבוא להתפלל על קבר הצדיק אחרי שנה או 

שנתיים. אבל בתוס' במסכת סוטה (דף ל"ד:) בענין 

ך  ל ה ו ם  י גל ר מ צת  מע ש  ר י פ ש ה  נ ו פ י ן  ב ב  כל

להשתטח על קברי אבות שינצל מעצת מרגלים, 

הקשו דהא בגמ' ברכות משמע שאין המתים יודעים 

שום דבר מהחיים. ותירצו שע"י שהוא מתפלל 

יודיעו למת בשמים ויבקש עליו. עכת"ד התוס'. 

ופשיטא שדברי התוס' לא איירי בצדיקים דהא בגמ' 

ברכות (שם דף י"ח.) איתא בהדיא על הפסוק 

והמתים אינם יודעים מאומה (קהלת פרק ט' פסוק 

ה') אמר ליה אם קרית לא שנית ואם שנית לא 

שילשת, אם שלשת לא פרשו לך, כי החיים יודעים 

שימותו אלו צדיקים שבמתתן קרויין חיים. הרי 

למדת שצדיקים במתתן קרויין חיים ועולה על קברן 

והם שומעים אותו. (ואע"פ שמרש"י שם לא משמע 

קצת כדברינו מ"מ פשטא דסוגיא הכי. ודו"ק) ועוד 

לכאורה לפי זה צריך להבין הא דאיתא בגמ' ברכות 

דף י"ח. שלא יהלך בבית הקברות ותפילין בראשו 

וספר תורה בזרועו וכו' משום לועג לרש חרף 

עושהו. ורש"י במסכת סוטה (דף מ"ג :) כתב שזה 

וזה לא עושה. וקשיא אם המתים אינם  עושה 

יודעים מה נעשה עם החיים מאי לועג לרש. אלא 

ע"כ מי שהיה שייך במצות כל ימיו והיה צדיק וזכה 

להתקרב לה' גם אחר מיתתו שומע ורואה את 

 החיים. ודו"ק.

וברמב"ם בהלכות אבל (פרק ד' הלכה ד') שכתב 

ר  ב הק פש על  ן נ י נ בו ו רות,  קב ה ן את  י נ י צי ומ

בונים להם נפש על קברותיהן  ן  והצדיקים אי

 ולא יפנה אדם לבקר הקברות.ולא יפנה אדם לבקר הקברות.ולא יפנה אדם לבקר הקברות.ולא יפנה אדם לבקר הקברות.דדבריהם הם זכרונם. 

עכ"ל. ולכאורה מבואר שאין לו כלל לעלות על קברי 

אבות. וכן מבואר בהלכות תעניות (פרק ד' הלכה 

י"ח) שכתב בזמן שבע תעניות וז"ל: יוצאין כל העם 

לבית הקברות, ובוכין ומתחננים שם כלומר, הרי 

אתם מתים כאלו, אם לא תשובו מדרכיכם. עכ"ל. 

ל  " ס ד ע  מ ש מ ו

העליה לקבר כמ"ד 

ת  י נ ע ת  ' מ ג ב

י  נ פ ל ו  ב ש ח י ש

ם  י ת מ כ ה  " ב ק ה

ה  ב שו ו בת וב ש וי

ל  י ב ש ב א  ל ו

ל  ע ל  ל פ ת ה ל

הקברים שהמתים 

ו  נ י ל ע ו  ש ק ב י

ר  ש פ א ו  . ם י מ ח ר

דהרמב"ם לשיטתיה דלית ליה כלל תפילה על 

הקברים ואף בקברי צדיקים ומי שרוצה להתפלל 

יתפלל לפני קוב"ה ולית ליה שאר מעשה ניסים 

וכשיטתו לגבי שדים וכשפים שהם חזיונות תעתוע 

 והבל. (פירוש המשניות להרמב"ם עבודה זרה פ"ד)

אבל פשטא דסוגיא איירי בסתם מתים ואפילו מתי  

עכו"ם כדאיתא בגמ'. אבל צדיקים גדולים במתתן 

 , ם ה י י ח ב מ ר  ת ו י

כמבואר לעייל. וכן 

בגמ' חולין (דף ז'.) 

א  י ד ה ב א  ת י א

ים  ק י צד ים  ול דגד

ר  ת ו י ן  ת ת מ ב

ע  " ע ו  . ם ה י י ח ב מ

בגמ' סנהדרין (דף 

מ"ז.) גבי אין קוברין 

 , ע ש ר ל  צ א ק  י ד צ

א  מ ע ט י  כ ה ו

ן  מתת ב ים  ול שגד

 . ם ה י י ח ב מ ר  ת ו י

(ויש להעיר ע"פ זה למה אין קוברין רשע חמור אצל 

 קל ואכמ"ל וסוגיא במקומה עדיפא)

וע"ע בגמ' בבא בתרא (דף נ"ח.) דרבי בנאה הוה 

מציין מערתא (קברות) ומבואר בגמ' שם משום 

טומאה. אבל היעב"ץ בביאורו על הדף במסכת בבא 

מציעא (דף פ"ה:) גבי הא דאמר התם ריש לקיש 

הוה מציין מערתא ביאר שהוא בשביל שידעו היכן 

קברים (צדיקים ויתפללו על הקבר על כל צרה שלא 

תבוא. (והיינו לשיטתו דקברי צדיקים אינם מטמאין 

אז למה צריך לציין, אא"כ הוא בשביל שיבואו 

להתפלל על הקברות וכו'. ובעצם דין אם קברי 

צדיקים מטמאין א"כ מקום לדון בזה שכבר נדון 

בפוסקים. וע"ע בפתחי תשובה יו"ד סימן שע"ב 

סק"ב שהביא מספר בתי כהונה שאין לכהנים 

לעלות על קברי צדיקים משום טומאה ואינו יודע מי 

 התיר זאת. ואכמ"ל.)

ולכאורה איתא בהדיא בגמ' סוטה (דף י"ד.) אמר ר' 

מפני מה נסתתר קברו של חמא בר חנינא 

וידוע לפני  משה מעיני בשר ודם, מפני שגלוי 

הקב"ה שעתיד ביהמ"ק ליחרב ולהגלות את ישראל 

מארצם, שמא יבואו לקבורתו של משה באותה 

שעה ויעמדו בבכיה ויתחננו למשה ויאמרו לו משה 

רבנו, עמוד בתפילה בעדנו ועומד משה ומבטל את 

יותר  הגזרה, מפני שחביבים צדיקים במיתתם 

מבחייהם. ע"כ. והיינו דתפילה על קברו של משה 

ודאי נענית ואצל כל צדיק וצדיק לפי גודלו ותפילת 

 האדם שמתפלל עליו אולי יענו לו מין השמים מיד. 

וע"ע בספר חסידים (סימן ת"ו) שכתב ברזילי 

הגלעדי אמר "אמות בעירי", כי הנייה יש למתים 

שאוהביהם הולכים על קבריהם ומבקשים לנשמתם 

טובה, ומטיבים להם באותו עולם, וגם כשמבקשים 

החיים מהמתים הם מתפללים עליהם וכלב בן יפונה 

נשתטח על קברי אבות. ומבואר דאינו חייב דוקא 

על קברי צדיקים. אומנם במה שכתב הרמ"א באו"ח 

(סימן תקפ"א סעיף ד') שיש נוהגין לילך לבית 

הקברות ולהרבות שם בתחינה בערב ראש השנה. 

כתב הבאר היטב (אות י"ז) בשם מהרי"ל דבית 

הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים ומתוך כך הוא 

יותר.  והתפילה נתקבלה  וטהור  מקום קדוש 

והמתפלל על קברי צדיקים אל ישים מגמתו נגד 

המתים אך יבקש מה' יתברך שיתן עליו רחמים 

בזכות הצדיקים שוכני עפר. עכ"ל. והובא גם 

במשנ"ב (אות כ"ז) והמהרח"ו (בשער רוח הקודש 

דף כ"ח) כתב טוב ללכת על קברי צדיקים ולהתפלל 

שם. ע"כ. ועוד תמצא רבות מענין ההשתטחות על 

קברות צדיקים בספרי גדולי רבותינו ואין כאן 

המקום למנותם. ויתירה מזו עיין בספר מגן האלף 

(לבעל הפלא יועץ בענין קברות צדיקים) שכתב 

א  ו ה ל  ו ד ג ת  ו כ ז

להשתטח על קברי 

ב  ו ט ו ם  י ק י ד צ ה

ומועיל מאוד הדבר 

ה  ז י  ד י ל  שע  , ה הז

ת  ו כ ז ל ם  י ל ו כ י

 , ה מ ל ש ה  ב ו ש ת ל

ולהינצל מכל הצרות 

בגשמיות וברוחניות. 

ץ  ע ו י א  ל פ ב ע  " ע ו

(ערך קברי צדיקים) 

ם  ש ב א  ב ו מ ד  ו ע ו

א  נ ל י ו מ ן  ו א ג ה

שעיקר השראת השכינה בדורותינו אלה בקברי 

 צדיקים. ועוד תמצא רבות בספרי גדולי הדורות. 

עוד יש מילין בענין יציאה מארץ ישראל לקברי עוד יש מילין בענין יציאה מארץ ישראל לקברי עוד יש מילין בענין יציאה מארץ ישראל לקברי עוד יש מילין בענין יציאה מארץ ישראל לקברי 

השדי חמד (מערכת ישראל אות א') צדיקים בחו"ל  צדיקים בחו"ל  צדיקים בחו"ל  צדיקים בחו"ל  

כתב מותר לצאת מארץ ישראל לחו"ל להשתטח על 

קברי צדיקים, מצד שהיא מצווה רבה. וכ"כ הברכי 

יוסף (או"ח סימן תקס"ח אות י' הובא בפתחי 

תשובה) בשם הרב פרי הארץ שמי שיושב בארץ 

ישראל ואותה נפשו להשתטח על קברי צדיקים 

וא"צ  בחו"ל שרי לילך אדעתא דלחזור. ע"כ. 

להאריך בזה וצדיק יודע אם נוסע לקבר הצדיק או 

לדבר אחר. ובלבד שלא יסע לפראג בשביל קניות 

וסיילים ובשביל לתקן הנסיעה ילך להשתטח על 

 קבר המהר"ל מפרא"ג.

 הרב עמנואל איפרגן
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 מאכלי חלב בחג השבועות 
ע' ברמ"א ס' תצד ס"ג שהביא שנוהגין בכמה מקומות לאכול מאכלי מנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות:  מנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות:  מנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות:  מנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות:  

חלב בשבועות. וע"ש שכתב שהמנהג הוא לאכול מאכל חלב ואח"כ מאכל בשר בסעודה אחת. והטעם הוא, 

שכיון שדין הוא שלחם שאכל עם גבינה אסור לאכול אותה לחם עם בשר, לכן נמצא שמי שרוצה לאכול 

חלב ובשר בסעודה אחת הוכרח להביא ב' לחמים אחד לחלב ואחד לבשר. והשתי לחם אלו הם זכר לשתי 

. וע' במ"ב שהביא מהמג"א עוד טעם למנהג למה נהגו לאכול מאכלי חלב בשבועות. כי בעת שעמדו על הר סיני וקבלו התורה (א)לחם שהיו מקריבין ביום הביכורים

לכן בחרו להם שחיטה, ניקור, הדחה, מליחה, בישול בכלים חדשים.   -וירדו מן ההר לביתם לא מצאו מה לאכול תיכף כי אם מאכלי חלב. כי לבשר צריך הכנה רבה 

 .(ב)לפי שעה מאכלי חלב. ואנו עושין זכר לזה

לפי הטעם של הרמ"א דנ"ל, נמצא שאין מנהג לאכול סעודת חלבי בלבד. אלא המנהג הוא רק להתחיל הסעודה בחלב, ואח"כ להמשיך הסעודה לאכול גם בשר: לאכול גם בשר: לאכול גם בשר: לאכול גם בשר: 

בבשר, ועי"ז הוא זכר להשתי לחם. אבל לפי הטעם של המ"ב, שפיר יצא המנהג גם אם אוכל רק סעודה חלבי בלי 

שום בשר אחריו. אבל לכאורה מעדיף גם לאכול בשר בתוך הסעודה כדי לצאת גם טעם של הרמ"א. ובפרט 

 . וע' לקמ'.(ג)שמצוה הוא לאכול בשר ביו"ט

ראינו מהרמ"א כאן (ובהדיא במג"א סק"ו ובמ"ב סקט"ז) שמותר לאכול גבינה ואח"כ   בשר בחלב בסעודה אחת: בשר בחלב בסעודה אחת: בשר בחלב בסעודה אחת: בשר בחלב בסעודה אחת: 

. אבל ע' בב"י ס' קעג שהביא שיש מחמירים לא לאכול בשר (ד)בשר בתוך סעודה אחת, ואין צריך להפסיק בבהמ"ז

אחר גבינה בסעודה אחת, שכן משמעות הזוהר. ולכן כתב באגר"מ שאפשר מטעם זה הוא שלא מצינו שנהגו 

 . (ה)העולם לאכול מאכלי חלב ובשר דווקא בסעודה אחת

לכל הדיעות, לאחר אכילת גבינה יש חיוב בקינוח והדחה ונטילת ידים קודם שיהיה מותר קינוח הדחה ונט"י ועוד: קינוח הדחה ונט"י ועוד: קינוח הדחה ונט"י ועוד: קינוח הדחה ונט"י ועוד: 

. דהיינו שצריך קינוח והדחה לנקות הפה (קינוח ע"י מאכל והדחה ע"י שתייה), וצריך נטילת ידים (ו) לאכול בשר 

. [וכן בכל שבת יש לעשות קינוח והדחה ונטילת ידים בין דג לבשר. מ"מ דעת הרמ"א שבשר ודגים (ז)לנקות הידים

.] ועוד, כיון (ח) יותר קל מבשר בחלב, שגלבי בשר ודגים אין צריך נט"י ביניהם, אלא מספיק בקינוח והדחה בלבד 

שלחם שאכל עם גבינה אסור לאכול עם בשר כדנ"ל, לכן קודם אכילת בשר גם צריך להסיר כל הפת מהשלחן כדי 

 .(י). ועוד, גם אין לאכול בשר על מפה שאכל בה גבינה(ט)שלא יבוא בטעות לאכול אותה פת עם בשר

ם טע   מנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות. וטעם לזה הוא זכר לשתי הלחם (רמ"א), או זכר ליום של קבלת התורה שבחרו לאכול מאכלי חלב (מג"א). ולפי סיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

כל ם ב שהוא זכר לשתי הלחם נמצא שאין המנהג לאכול סעודת חלבי בלבד, אלא רק להתחיל הסעודה במאכלי חלבי ואח"כ להמשיך עם בשר. אבל יש מחמירי 

הלחם   כל   השנה לא לאכול בשר אחר גבינה בסעודה אחת, וה"ה בשבועות. ובכל ענין לאחר אכילת גבינה, יש לעשות קינוח הדחה ונטילת ידים, וגם להעביר 

 ופירוריה, וגם להחליף המפות. ואח"כ יהיה מותר לאכול בשר. 

מצינו בינינו שיש שנהגו לאכול סעודה חלבי בלבד, בלי שום בשר בסעודה. ויש להקשות על מנהג זה, שהא אין שמחה אלא בבשר ויין. וא"כ בעזרהי"ת שבוע הבא: בעזרהי"ת שבוע הבא: בעזרהי"ת שבוע הבא: בעזרהי"ת שבוע הבא: 

 למה לא חששו למצוה של אכילת בשר ביום טוב? 
    .ã"é÷ñ á"îá ù"òå .äâéâçì øëæå çñôì øëæ ,äöéáäå òåøæä ,ïéìéùáú éðù íéùåòù øãñä ìéìá çñôä âçá åðéöîù àäì äîåãù à"îøá ù"òå (à)   ,äæì "íéîòè äáøä ùé"ù áúëù áèéä øàáá ù"òòå (á)

  .íéîòèä ìë èå÷éì è÷ìîù íéè÷ìîä øåã øôñá 'òå .àéáäù äî ù"òå   'òå .ãöéë ä"ã èë÷ú 'ñ ì"äáá ë"ùîëå àëéà ïééãò äåöî î"î ,íéîìù ïáø÷ä åðì ïéàù åðéðîæá øùá úìéëàá áåéç ïéàù óàå (â)
  .àáä òåáùá ú"éäøæòá  åëàì âäåð éðà áúë â"äðëùáå ì"æå (ãöú 'ñ) úåòåáù 'ìäá àëä áèéä øàáá ò"òå .øéîçäì æ"è÷ñå å"÷ñ èô 'ñ ã"åé ã"ù â"îôä àéáä ïëå (ã)ã ì ìëåàå î"äá êøáîå áìçå ùá
  .ì"ëò ä"ìù ë"ëå øùá  ðîä ïéàù äîå ì"æå áúë ,úçà äãåòñá äðéáâå øùá ìåëàì ùé à"îøä íèò éôìù àåä úîàù àéáäù øçàì î"øâàá ù"ò .ñ÷ 'ñ à"ç ç"åà î"øâà (ä)  âä úçà äãåòñá à÷åã

éîòôìù ùåçì ùé íâå úçà äãåòñá à÷åã åùòéù âéäðäì åöø àì ïëìå úçà äãåòñá ïéìëåà ïéàù ùé íãå÷ áìçä ìëåà íà óà øùáå áìçã íåùî àåäé í âåäðì áåè øúåé ïëì äìçú øùáä åìëàéå åçëù
îë øäæéì áåè øúåéù ÷éñî ìáà úçà äãåòñá úåòåáùá ïéìëåàù ùéù é"çá ïééòå .å"÷ñ ã"ùáå â"÷ñ úåöáùîá â"îôá ïééò áìçä úìéëà øçà êøáìá å øúåé äéä âäðîä ïéðò ãöîã àîìà ù"ééò äðùä ìë

  .ì"ëò ïë âéäðäì åöø àì øåñéà ùùçì àáì àìù ìéáùá ìáà úçà äãåòñá áåè     .èô 'ñ ò"ùåè ã"åéá ïéàöîð åìà úåëìä ìë (å)   ïéàù úåàøì íéãéá ïééòì ìåëéù ,øåà ùéù íå÷îá åà íåéá åìéôà àåäå (æ)
ùä ìò êåîñì ïéàù áúëù â"îôá ù"òå .íåéá äæá ìé÷î ò"ùä ð"äà ìáà .è"÷ñ èô 'ñ ê"ùá ë"ë .íúåà õåçøì àåä âäðîä î"î ,åá ÷áãð øáã íåù  ò" ã"÷ñ ú"úôá ù"òå .÷çãä úòùá àìà ì÷äì

   .çøåè åá ïéàù øáãá øéîçäì ïåëðù éðôî àåäù  øä ìáà .é"èðå äçãä çåðé÷ êéøö øùá úìéëàì âã úìéëà ïéá íâù øáñ ò"ùäù ,á"ñ âò÷ 'ñ ç"åà ò"ùáå ,â"ñ æè÷ 'ñ ã"åé à"îøå ò"ùá 'ò (ç)à"î 
  à"ëçä úòã àéáäù 'á úåà ö"äòùá ù"òå .ã"÷ñ âò÷ 'ñá à"îøä úòã á"îä àéáä ïëå .äìéèð àì ìáà ,äçãäå çåðé÷ àìà êéøö ïéàù ìé÷î ã"åéá÷îù äçãä àìà êéøö åðéàù ìé÷îù ,øúåé åìéôà ìé

åðé÷ íâ úåùòì à"îøäë øéîçäì ùé úåçôì äìéçúëì äøåàëì ìáà .(äçãä ÷ø àåäù) ãåçì óéøç ä÷ùî é"ò ì÷äì ïéâäåð äáøäù åðéàø ïëå .ãåçìá  .ç   íòèä áúëù ùåáìá ù"ò .ã"ñ èô 'ñ ã"åé ò"ù (è)
  .ì"ëò 'åë åá øàùð äðéáâä úéçåìçìî ïîåù åà åá ïé÷áãð äðéáâ éøåøéô åá ùé àîùã ì"æå øùáå äðéáâ íò ãçà íçì ìåëàì ïéàù   ÷áãð àîù ùùçî àåäå .à"áùøä úøîåç àåäå .íù à"îøå ò"ù (é)

.(ç"÷ñ ú"úô) äôîä êôäì ìåëé ïëå .âò÷ 'ñì äîã÷äá ç"åàá à"âîä ë"ë .åéìò äðéáâ ìåëàì øúåî äôé äñáëúð íà ð"äà ìáà .øùá úåùîî äôîì  ìå éå÷ð é"ò øéúäì ìëåéù øîåç ìëá ä"ä äøåàë
  íéøééùä ìë øòéá íà óà àåä äæ àøîåçù åðéàø] .(äôé ñåáéë êéøöù äôîä ë"àùî) ì÷á úå÷ðì ìåëéù ïçìù éáâì ç"ö÷ññ ù"äãáä ë"ëå .äéãéã  ìù ïééãò íà ìáà .éåàøë äúåà ä÷ðî àìù ìë ,äðéáâ
ìò äîöò ìëåàä çéðî åðéà íà øéîçî åðéà à"áùøä óàù àåä úåòîùîäù à"ëùú 'ñ á"ç æ"áãøá 'òå [.úôä éøåéù ïéãî íøéñäì êéøö ,íééøéù ùé  áâ ù"äãáå ç"÷ñ ú"úô 'ò) íéìë êåúá àìà äôîä é

.(á"÷÷ñ 
 

 הרב יוסף שטילרמן

 

 ואלה יעמדו על הברכה בזכות המצווה הרמה של זיכוי הרבים בהחזקת העלון
 

 מתתיהו משה ברוך זמל ורעיתו וכל משפחתו

שגם בככבי השמים אין להם קצבה וראייה ברורה לכל מה שהסברתי עד כאן. (זה גם הביאור בכתבי 
 האריז"ל בעץ חיים שכתב אין קץ וכגלדי הבצלים).

כל פעם שתסתכלו על יהודי תתבוננו שעומד לפניכם נברא שאין לו קץ!  כל יהודי חשוב כהרבה ומעלתו כל פעם שתסתכלו על יהודי תתבוננו שעומד לפניכם נברא שאין לו קץ!  כל יהודי חשוב כהרבה ומעלתו כל פעם שתסתכלו על יהודי תתבוננו שעומד לפניכם נברא שאין לו קץ!  כל יהודי חשוב כהרבה ומעלתו כל פעם שתסתכלו על יהודי תתבוננו שעומד לפניכם נברא שאין לו קץ!  כל יהודי חשוב כהרבה ומעלתו 
    רמה!רמה!רמה!רמה!

(פרק א' פסוק י"א) כתוב שמשה רבנו בירך את עם ישראל ואמר:  "ה' אלהי אבותכם יסף בפרשת דברים  בפרשת דברים  בפרשת דברים  בפרשת דברים  
ם כעת, פרכ עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם", ומבאר רש"י כיון שבירך אותם משה ואמר "יוסף עליכם ככם אלף פעמים" שתהיו פי אלף ממס 
ובע מים ד נ אם כן למה הוסיף משה עוד ברכה ואמר "ויברך אתכם כאשר דבר לכם"?!  אלא מסביר רש"י שזה דומה לאדם שיש לו מעיין נובע מתחת לביתו שתמי 

בל?!  כך גם מוג חיים, ובא אדם ומברך אותו שיהיה לו בקבוק מים!  הרי זה לא ברכה, הפוך זה ממעט את הברכה כי כעת יש לי שפע ואתה מברך אותי שיהיה לי  
גם זרעך רץ  אמרו בני ישראל למשה, אמרו לו משה אתה נותן קצבה לברכתינו (פי אלף), הרי כבר הבטיח הקב"ה לאברהם "אשר אם יוכל איש למנות את עפר הא 

 זו משלי היא, אבל הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם. -ימנה" (ברכה בלי גבול וקצבה),  אמר להם משה 
י בנ   יש כמה דרכים לבאר שם את הפסוק (מה בעצם הוסיף להם משה) אך כדי לקצר ארשום רק את הראייה שנוגעת לנו כעת, רואים משם שהקב"ה בירך את 

ה ברכה! , ז ישראל בלא "קצבה", "אין קץ", הנה שוב מבואר המושג של אין קץ, יש מספר אך לעולם אי אפשר לדעת אותו כי הוא מתרחב ומשתנה ומתחלק תדיר 
    "ה' אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם""ה' אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם""ה' אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם""ה' אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם"

 6המשך מעמוד 


