פרשה מפורשת

הרב דוד שרעבי

פרשת בהעלותך תשפ“א זמני השבת:

כתוב בפרשה )בפרק י"א(  -ויהי העם כמתאננים רע באזני ה' וישמע ה' ויחר
אפו ותבער בם אש ה' ותאכל בקצה המחנה וכו' ,והאספסף אשר בקרבו
התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר) ,ואומר רש"י
שהאספסוף הם הערב רב שעלו עם בני ישראל ממצרים והם השפיעו גם על
בני ישראל שיתלוננו כמו שכתוב בפסוק( זכרנו את הדגה אשר נאכל
במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת
השומים ,ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו וכו' ,וישמע משה
הי“ו
הרב
את העם בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר אף ה' מאד ובעיני משה רע,
על נישואי הבת
ויאמר משה אל ה' למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך לשום את
משא כל העם הזה עלי ,האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו כי
תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק על האדמה אשר
הי“ו
הרב
נשבעת לאבתיו וכו'.
בהגיע בנם למצוות
הערב רב הם גרים שמשה רבינו רצה לצרף אותם לעם ישראל ,גר צדק זה
דבר מיוחד ,גדולי עולם היו גרי צדק או בני גרים ,כמו שמעיה ואבטליון ,רבי
הי“ו
ר‘
עקיבא ,עובדיה הנביא ,רות המואביה ,אבל גר שבא בגלל איזה סיבה
מסויימת ושומר מצוות רק בהתחלה ואחר כך חוזר להרגלו ,מה פתאום
על הולדת הבן והברית
שאדם יחשוב שהאשה שהוא גייר תהיה יותר טובה לו לבניו ולעם ישראל
יותר מהאנשים שקיבל משה רבינו?
היה ילד יהודי שהמצריים שמו בתוך הבנין במצרים בכדי להרוג אותו ,ראה
את זה משה ולא הבין למה ,אמר לו הקב"ה משה תעשה מה שרצונך אך
ודאי שהקב"ה מנהיג את העולם וכל דבר יש לו את הסיבה ,משה רבינו
הוציא את הילד הזה מהקיר ,מה קרה בסוף? כשנכנסו בני ישראל לארץ
הילד הזה קראו לו מיכה ,מיכה הקים עבודה זרה )פסל מיכה( ולקח את הנכד
של משה רבינו בכדי שיהיה כהן לעבודה זרה!
וזה ילד יהודי ,מה נאמר על ערב רב? רוב הצרות שהיו לעם ישראל במדבר
ברכה שמחה ונחת ,ופרנסה בשפע ,באורך ימים ושנים
ובמשך כל הדורות זה בגלל אנשים של ערב רב שמעורבבים בתוך עם
ישראל ,ומה יחשוב אדם? שהוא יותר חכם ממשה רבינו?! הערב רב שהוא
בזכות זיכוי הרבים!
יוצר עכשיו יהיה כן טוב כי הוא חשקה נפשו בגויה או גויה נדבקה בו? האם
ברור שהם גרי צדק באמת?!
דוד המלך בספר תהילים מתפלל הרבה על הצרות שיש לו ואיך שהקב"ה מציל אותו ,מי עשה את רוב הצרות לדוד המלך? את רוב הצרות עשה אדם אחד ששמו היה
"דואג האדומי" ,לפי אחד הפירושים קראו לו דואג האדומי כי הוא היה גר מארץ אדום ,גר עמלקי ,אדם זה היה הגאון הכי גדול בתורה בעם ישראל! האדם הזה הוא
שהוציא שם רע על דוד המלך שהוא מזרע פסול )מרות המואביה ,רות היתה גרת צדק באמת( ,אדם זה גרם ששאול המלך יקנא בדוד ולכן ירדוף אחריו וינסה להורגו,
דואג האדומי הוא זה ששחט עיר שלימה של כהנים! דואג האדומי הוא גם זה שגרם ששאול המלך ושלשת בניו ימותו ,כי דואג האדומי היה זה ששכנע את שאול
שלא להרוג את כל עמלק ,ולכן שאול נענש ולכן גם העמלקים קיימים עד היום ,הכל בגלל אדם אחד ששמו היה דואג האדומי! הכל בגלל ערב רב! הכ ל בגלל
האספסוף!
בתהלים )פרק ג' פסוק ב'( דוד המלך צועק להקב"ה– "ה' מה רבו צרי רבים קמים עלי"" ,רב" זה מלשון גדול חשוב וחזק ,אדם שיש לו גדולה מסויימת ,ומסביר רש"י
שדוד המלך מתפלל ואומר :רבים קמים עלי ,בני אדם שגדולים בתורה ,גדולים בחכמה ,גדולים בעושר ,גדולים בקומה )אנשים גבוהים( ,כגון שאול וילידי הרפה דואג
ואחיתופל ,דואג האדומי עשה את רוב הצרות לדוד המלך משיח ה'!
דוד המלך מתפלל בתהלים )פרק ה' פסוק ז'(– "תאבד דברי כזב איש דמים ומרמה יתעב ה'" ,מי זה אנשי דמים ומרמה? כותב רש"י :איש דמים ומרמה ,זה עמלק וזרעו,
והנה בפרק נ"ה גם כתוב אנשי דמים ומרמה ,שכתוב בפסוק" :ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך" ,ושם פירש"י
שהפרק מדבר על דואג האדומי ואחיתופל!
וכן בגמרא מסכת סנהדרין )דף ק"ו( אמר רבי יוחנן ,דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם ,תניא נמי הכי אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ,כל שנותיו של דואג לא היו אלא
שלשים וארבע ושל אחיתופל אינן אלא שלשים ושלש ,הנה רואים שאנשי דמים ומרמה הם דואג ואחיתופל ולמה פירש רש"י בפרק ה' פסוק ז' שאיש דמים ומרמה זה
עמלק וזרעו? אלא שבמדרש תנחומא פרשת כי תצא כתוב ,תני בשם ר' אלעאי שבועה נשבע הקב"ה ואמר ימיני ימיני כסאי כסאי אם יבאו גרים מכל אומות העולם
אני מקבלן ,וזרעו של עמלק איני מקבלן לעולם ,אף דוד עשה כן שנאמר ויאמר דוד אל הנער המגיד אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי ,אמר רבי יצחק בנו של
דואג האדומי היה ,רואים שדואג האדומי היה גר עמלקי ,ולכן כשדוד המלך התפלל על עמלק למעשה הוא התפלל גם נגד דואג האדומי אפילו שהוא כבר התגייר ,בכל
זאת היה בו טבע העמלקי!
בנביא שמואל )פרק ט"ז פסוק י"ח( מפורש ששאול המלך היתה לו רוח רעה ,ויעצו לו ששאול יביא אדם שינגן לפניו כדי שתלך הרוח הרעה ,וכתוב שם" :ויען אחד
מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי ידע נגן וגבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר וה' עמו" ,ובגמרא מסכת סנהדרין )דף צ "ג( כתוב ,ויען אחד
מהנערים )זה דואג האדומי כמו שמפורש שם בהמשך הגמרא( ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי ידע נגן וגבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר וה' עמו,
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ברכה שמחה ונחת באורך ימים ושנים!
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המשך

ואמר רב יהודה אמר רב ,כל הפסוק הזה לא אמרו דואג אלא בלשון
הרע ,ידע נגן שיודע לישאל ,גבור שיודע להשיב וכו' וה' עמו שהלכה
כמותו בכל מקום ,בכולהו אמר להו יהונתן בני כמוהו ,כיון דאמר ליה וה'
עמו מילתא דבדידיה נמי לא הוה ביה חלש דעתיה ואיקניא ביה ע"כ,
)זאת אומרת שדואג האדומי אמר על דוד המלך הרבה שבחים כדי
ששאול המלך יקנא בו ואולי ירצה להורגו(.
אז מי יחשיב את עצמו לחכם וגאון גדול שיבוא היום ויאמר שהוא לא
עושה שום נזק לעם ישראל כי הגויה שלו היא תהיה טובה ויקרה! האם
גויה באה להיות יהודיה בגלל שהיא מבינה את גדולתו ואמונתו של עם
ישראל? אם היא באה כמו רות המואביה טוב ,אבל אם לא אז מה? ומי
יהיה השופט? האם האדם שמאוד רוצה את הקשר עם האשה
שהתחבר עמה גם קודם הגירות הוא יהיה השופט?! או "רב" בחוץ
לארץ שיש עליו לחץ של אי נעימות?!
גם החשמונאים בימי בית שני חשבו במשך הזמן לצרף גרים לישראל,
מה קרה בסוף? "גרים" אלה הם שהפילו אותם לבסוף וגרמו לכל
העירבוב הרב שהיה בעם ישראל ולכל הבלבול של סוף ימי בית שני,
הורדוס העבד של בית חשמונאי הוא זה שהרג את בית חשמונאי!
למה יהודים אינם נוסעים בספינות עם רבנים לארצות רחוקות ויורדים
מהספינה עם מגן דוד גדול כדי לגייר את האינדיאנים? הרי הנוצרים
עשו זאת? אלא ברור שהיהודי אינו מחפש עוד אנשים לרשום למפלגה!
אין שום ריווח בגיור אנשים שאין להם את ההשתוקקות והרצון העז
להידבק בבורא העולם הוא היחיד ,יהודי יש לו מסורת מאבותיו בן אחר
בן וכל גר צדק שמצטרף לעם ישראל נסמך על מסורת זו ,הנוצרים
באירופה היו פעם עובדי אלילים ,כיצד הם נהפכו לנוצרים )עדיין עובדי
אלילים(? היה קיסר רומי ששמו "קונסטנטין" ,הוא החליט בוקר אחד
שכל המקומות שהוא כובש הוא מכריח את העמים להיות נוצרים ,זאת
אומרת שאם הוא היה מחליט שכולם יהיו "מוסלמים" או דת אחרת ,אז
כל אירופה זאת היתה דתם היום!
כתוב בישעיה )פרק ב' פסוק ו'(" ,כי נטשתה עמך בית יעקב כי מלאו
מקדם ועננים כפלשתים ובילדי נכרים ישפיקו" ,וכותב רש"י ,ובילדי
נכרים ישפיקו ,שהיו היהודים מתחתנים עם בנות עכו"ם ומתערבים בהם
ויולדות להם ילדים ובהם הם מספיקים תמיד ומתעסקים ומתרפקין
ונטרחים בהם וכו'.
בפרשת האזינו )פרק ל"ב פסוק י"ב( כתוב ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר,
ובתיקוני הזהר )י"ח( כתוב" ,ה' בדד ינחנו דא יהא ביומי דמלכא משיחא
דלא יהא פסולת בישראל" ,והביאור של דברי הזהר הם :שאין הזהר בא

פרפראות

לומר שבתוך הקהל הנקראים ישראל יש ערבוב של נכרים אשר אינם
ישראל ולעתיד לבוא הקב"ה מברר את הישראל ומוציא את הללו
שאינם ישראל ,אלא הביאור הוא יותר מזה! שאומר הזהר שיש מי אשר
בדין הוא נקרא ישראל ממש ובכל זאת יש ישראל אשר הם פסולת ,וזה
"ביומי דמלכא משיחא" לא יהא פסולת בישראל שהקב"ה יוציא את כל
הפסולת ,והוא שיש קהילות של יהודים בעולם אשר רב בהם הנישאים
לבנות נכרים ומגיירים את הגויות בבית דין אשר נקראים בית דין של
שומרי תורה ,ויהיו הנכריות הללו שומרות מצוות פחות משלושים יום
כימי הנפלים וחוזרות להרגלם ,ובזה נמצא הבלבול גדול שהרי נתגיירה
האשה כדין וכעת לא ברור האם תהא נחשבת חלק מישראל אם לא,
ונראה הם דברי הזהר שיש אשר נקראים ישראל ממש אלא שהם
"פסולת" ,ולעתיד לבא ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר ,היינו ש"עמו"
ממש תוך שמו שם ישראל יש אל נכר וזה יבורר לעתיד לבא.
)וראיתי בזהר בראשית דף כ"ו ז"ל ,ושכינתא לא שלטא עלה אילנא
דסטרא אחרא דאנון ערב רב דאנון עץ הדעת טוב ורע ולא תקבל בה
עוד טמא הדא הוא דכתיב ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר ,ובג"ד לא
מקבלין גרים לימות המשיח ותהא שכינתא כגפנא דלא מקבלא נטעא
ממינא אחרא וישראל יהון כל עץ נחמד למראה ויתחזר עלייהו שופרא
דאתמר ביה השליך משמים ארץ תפארת ישראל ,עיי"ש היטב(.
הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה )פרק י"ג( כותב ,ומפני זה אמרו חכמים
קשים להם גרים לישראל כנגע צרעת שרובן חוזרין בשביל דבר ומטעין
את ישראל ,וקשה הדבר לפרוש מהם אחר שנתגיירו ,צא ולמד מה אירע
במדבר במעשה העגל ובקברות התאוה וכן רוב הנסיונות האספסוף היו
בהן תחלה! עד כאן מדבריו.
אנו רוצים בית מקדש ,אך צריך שנהיה ראויים לזה ,נמחק מתוך לבנו
את הערב רב והאספסוף הפרטי שיש לכל אדם בלבו ויעשנו טהור
וקדוש זך ונקי ,ואז נקבל את המנורה הטהורה!
אדם שמנסה לערב תוך עם ישראל שוב "ערב רב" הרי הוא מרחיק את
הזיכוך ופועל שארץ ישראל תרחק מבניה ,הרי בכל הדורות תמיד היתה
טענה שלא צירפו גרים סתם ,אלא תמיד היה שיקול אנושי וכל מיני
סיפורים אישיים נוגעים אל הלב ,זה לא היה שונה מהיום ,גם הערב רב
שמשה העלה ממצרים )קודם מתן תורה( ,ובכל זאת בא סבל נוראי אחר
כך לעם ישראל ,יש הרבה דוגמאות מהרבה צוררי ישראל שהם היו
צאצאים של נשואי תערובת או גירות מדומה ,הרבה דוגמאות יש מסוף
שנות  1800אך אין כאן המקום להזכיר היסטוריה.

הרב משה קליין

"בהעלותך את הנרות אל מול פני
המנורה"
"בהעלותך את הנרות" – עם ישראל
נמצא בעליה רוחנית לקראת חג מתן
תורה ,עם סיום ההטהרות ממ"ט שערי
טומאה וכניסתם לנו''ן שערי בינה.
הנרות מורכב מאותיות תורה והאות נו''ן
באה לציין יציאה משערי טומאה וכניסה
לנו''ן שערי בינה" .אל מול פני המנורה"
סופי תיבות לילה  ,עם תום חשכת ליל
הגלות ,יאירו יבוא אור הגאולה לקראת
שבעת האלף השביעי בהם יפתחו שערי
תורה ובינה .הנרות כי נר ה' תורה אור.
)משב''א(
"וזה מעשה המנורה מקשה זהב"
"שהראהו הקב"ה באצבע לפי שנתקשה
בה" ) רש"י ( ,מדוע הי'ה קשה כל כך

למשה לתפור את מעשה המנורה?
בדרך צחות :על המנורה נאמר "עד ירכה
עד פרחה מקשה היא" ודורשי רשומות
אמרו שזה סמל ואות לאחדות ישראל:
שהטובים והרעים ,החשובים והפחותים
 כולם מקשה אחת" וזה התקשה משהלהבין ,איך עושים זאת.
) ר' שלמה קלוגר (
"וזה מעשה המנורה מקשה זהב"
האור החיים הק' מסביר שיש אומרים:
שהמנורה גם לאחר שקבעו בה נרות,
היתה מקשה אחת.
יש מקום להוסיף שהרמז לכך טמון
בפסוק עצמו ,ראשית יש לשאול מדוע
כפל הלשון של המילה "מקשה" "מקשה
זהב עד ירכה עד פרחה ,מקשה היא
כמראה אשר הראה ה'".
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הרמז הוא במילה מקשה שהיא
בגימטריא  445הראה  211וביחד .656
קדומה של כל אות במילה מקשה יוצרת
את המילה נרות בגימטריא  656תוספת
המילה מקשה שבפסוק באה לציין
ש"נרות" הם חלק מה-מקשה.
) משב"א (
"על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו"
מכאן רמז ,שיזכור אדם בכל עניניו ובכל
פעולותיו את שם ה' ,ב"ה אי"ה
) השל"ה (
ובעזהשי"ת.
"ויחר אף ה' מאד ובעיני משה רע"
"ויחר אף ה' מאד" ,למה ,מפני ש"בעיני
משה רע" ,שלא לימד בפעם הזאת זכות
וסניגוריה על ישראל כדרכו בקודש
תמיד ,והרי הקב"ה משתוקק ,כביכול,
להמלצות טובות על ישראל.

למדני חוקיך

הרב חיים דדש
וכתב המשנה ברורה בעינן שיהיה מבע"י תפור היטב להכסות או
עכ"פ שיהיה תפור בשני תכיפות דאז הוי כמו אריג יחד וכנ"ל בריש
הסעיף ]דאל"ה חיישינן דילמא מיפסק ואתי לאתויי כמו בזגים ואף
על גב דהוא דבר שאינו לא מלבוש ולא תכשיט מ"מ לא חשיב
כמשוי דדרך היה בזמניהם לתפור כן להכסות הלכך בטל הוא לגבי
בגד ולפ"ז בזמנינו שאין דרך להיות הפאציילע"ט תפור בהבגד לא
בטיל הוא לגבי בגד ואסור וכ"כ בספר זכרו תורת משה ובספר מטה
אשר ויש שכתבו לפי שהפאציילע"ט הוא דבר שאינו חשוב בטל
הוא לגבי הכסות כשתפור,
וכתב ביביע חלק ז' סי' ל"ז אומר שמשמע שכל דבר התפור לבגד
ורגיל להיות תפור בטל הוא לגבי הבגד וא"כ ה"ה כאן ,ובנ"ד
שהכפתורים קבועים במקומם ,וגם אינם נחשבים כדבר חשוב לגבי
המעיל ,שאנו צריכים לדון בכל דבר לפי ערך חשיבות הבגד ,לפ"ז גם
להח"א והנשמת אדם הנ"ל ,מותר לכתחלה לצאת בו .ובלא"ה מצינו
להרב תהלה לדוד )סימן שא ס"ק לב( שדחה לנכון דברי הנשמת
אדם ,ותירץ קושיתו על הש"ע ,ע"פ מ"ש הרשב"א בתשובות
המיוחסות להרמב"ן )סימן רט( וז"ל" :אמנם הר"ח פירש שאפי'
בטליתות שלנו הציציות חשיבי מפני שהן עשויות לשם מצוה ולא
בטלי לגבי טלית" .וכן הובא בבית יוסף )סימן יג( .ובספר ערוך השלחן
כתב על דברי החיי"א הנ"ל ,דדברי שגגה הם ,שזהו רק בציצית,
כמבואר ברמב"ם ובר"ן ,
הגרש"ז אוירבך )הובא בספר שולחן שלמה( פסק להתיר ,שכשם
שמצינו בשם הגר"א לגבי מטפחת ,שאם הדרך להיות מחוברת לבגד,
בטלה היא לגביו ,אפי' לא נעשה החיבור אלא בשביל שבת בלבד,
וגם שימוש המטפחת לא שייך לבגד כלל ,כ"ש בנ"ד שהכפתורים
האלה רגילים החייטים לתופרם ,אלא שכעת הם נמצאים בבגד
במקום אחר ,ולאחר זמן יהיו במקומם באותו בגד ,ולא דמי לציצית
שנפסלה וכו' ,הילכך שפיר בטילי ,ולא הוו כמשוי .ע"כ .וכן כתב
להתיר במנחת יצחק ,ובאז נדברו ,וכן דעת הרב משה פינשטיין ,וכן
הבא באורחות שבת בשם הרב אלישיב להתיר ,ודעת הר"נ קרליץ
להחמיר במקום האפשר,
באור לציון כתב כפתורים חלפים )רזרבה( אסור לצאת בהם אפילו
תפורים ,וכמ"ש בשו"ע בסימן ש"א סעיף ל"ט שדבר חשוב לא בטל
לבגד והוי כמשאוי .וכמ"ש בשו"ע שם סעיף ל"ח לענין ציציות
שאינם עשויים כהלכה ,שחייב משום שחשובים הם אצלו ולא
בטלים לבגד ,ע"ש.

האם אפשר לצאת בשבת בכפתורי רזרבה של מעיל או
חולצה התפורים בבגד במקום שאין עירוב
השולחן ערוך סימן ש"א סעיף ל"ט כתב כילה )פי' יריעה כעין אהל(
שיש בה רצועות שמותחין אותה בהם ,מותר להתעטף בה ולצאת
לרשות הרבים ואין הרצועות חשובות כמשאוי שמבוטלות אגבה
הילכך מותר לצאת ברצועות התלויות באבנט אף על פי שאין
המנעלים קשורים בהם ,דלא חשיבי ובטלי אגב האבנט .אבל אם הם
של משי ,חשיבי ולא בטלי ואסור אם אין המנעלים קשורים בהם.
וה"ה לכל דבר שנפסק מן הבגד וראשו אחד מחובר ,כגון לולאות,
ואינו חשוב ,מותר לצאת בו .ואם חשוב הוא ,אסור לצאת בו.
בנשמת אדם כתב להקשות על הש"ע שהרי כתבה הגמרא היוצא
בטלית שאינה מצוייצת חייב ,משום דציצית גבי טלית חשיבא,
ופרש"י הטעם דהוי תכלת שהוא דבר חשוב ,וכ"כ ספר התרומה וכ"כ
הסמ"ק וכ"כ הרא"ש ,והטור סתם דציצית חשיבי ,ולפ"ז דוקא דבר
שהוא חשוב ,כגון רצועות של משי וכיוצא בו אם נפסק ראש אחד
והשני נשאר ,אסור לצאת בו ,אבל אם הוא משיחה בעלמא וכן קרס
ברזל שנפסק בן זוגו ,כיון שאינו חשוב בטל לגבי בגד ,וא"כ אף
שדעתו להשלים ולתקן צד שני מ"מ בטל ,שהרי לפי טעם זה משמע
דוקא תכלת .וכתב הסמ"ג שהוא דבר שאינו מצוי ,רק כיון שאין אנו
יודעין מה הוא דבר חשוב ,ולכן צריך להחמיר בשל משי ,משמע אבל
אם אינו דבר חשוב אף על פי שדעתו להשלים כמו בציצית ,מ"מ
בטל .אבל בתוס' שם בשם ר"ח כתבו הטעם דחשיבות הציצית
משום שדעתו להשלים ,וכ"כ הרמב"ם והוא לשון הש"ע שם סעיף
ל"ח .ולפ"ז אם נפסקה רצועה מצד אחד אפילו הוא דבר שאינו
חשוב לגמרי כמו החוטי לבן של ציצית אעפ"כ אסור לצאת בו ,כיון
דדעתו להשלים ואינם בטלים .ולפ"ז כיון דהש"ע כתב בסעיף ל"ח
טעמו של ר"ח ורמב"ם ,וא"כ איך כתב בסעיף ל"ט וה"ה לכל דבר
שנפסק וראש א' מחובר ,כגון לולאות ואינו חשוב ,מותר לצאת בו,
וזה אינו לשיטתו בסעיף ל"ח שהיא שיטת ר"ח ורמב"ם ,והיה לו
לחלק בין אם דעתו להשלים או לא.
הרמ"א סעיף כג כתב וכן מותר לצאת במטפחת שמקנחין בו האף,
שקורין פצולי"ט ,אם מחובר לכסות.

לסיכום :כפתרי רזרבה התפורים לבגד ,רוב ככול הפוסקים כתבו
שמותר לצאת בהם בשבת ודעת האור לציון להחמיר ,ובילקוט יוסף
הביא ששאל את אביו ואמר שמצד הדין מותר וממידת חסידות ראוי
להחמיר  ,אולם כל זה מדובר ברשות הרבים דאורייתא אבל במקום
שיש עירוב או במקום שרשות הרבים דרבנן כ"ע מודו שמותר,

”כבר כתיב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך' .נמצא כל עניינים כאלו גורמים לישראל להיות
נתונים בהסתר פנים ח“ו ,וגם איתא בזוה“ק פרשת נשא שדבר זה גורם לשרות סטרא אחרא בביתא
וגורם מסכינותא לביתא .על כן נדב לבי בעז“ה לאסוף את כל מאמרי חז“ל השייכים לענין זה,
ולהראות לפני הכל את גודל העוון והעונש שיש בזה ,וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה ,שעי''ז
היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור ,אולי על ידי זה יראו ויקחו מוסר ויתוקן קצת הפרצה
הגדולה הזאת ,ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב“א“ )החפץ חיים  -ספר גדר עולם(

3

עיון הפרשה

הרב דוד וייס
א.

מן הימים תעבור על האדון רוח של חנינה והוא ישחרר את העבד,
הנה מבוקר עד צהריים ירקוד העבד המשוחרר בכיכר העיר המרכזית
ויחגוג את עצמאותו ,אבל לקראת הצהרים הוא יחוש רעב בבטנו
ובמסעדות לא נותנים אוכל בחינם ,ולעת ערב הוא ירגיש עייפות
וירצה לנוח מעט ויגלה שמיטה בבית מלון עולה הון רב ,בבוקר הוא
יתבונן על בגדיו ויתבייש בהם ויחשוב שכדאי להחליף אותם אבל
בחנויות הבגדים מבקשים ממנו לשלם ואז הוא ירוץ לאדון ויתחנן
לפניו לקבל אותו בחזרה כעבד.
זהו נצחונה של הנפש העבדותית הרואה את חזות הכל במילת
הקסם שנקראת – חינם! האבן עזרא– כנראה בגלל שהוא ידע את
הסוד שמתנות בחינם לא קיימות– תרגם את המילה "חינם" למילה
רכה יותר" ,בזול"! אבל גם הב"חינם" וגם הב"זול"
הם דברים שהנפש העבדותית מרגישה את
מתיקותם ,מתגעגעת אליהם ורודפת אחריהם.
תפתחו עיתונים שמתעסקים בפרסומת ותגלו
כמה וכמה מוצרים שמודגשת תחת ההצגה
שלהם המילה– בחינם  . -או המילה בהנחה .בזול.
וכנראה שהם יודעים את נפש הקליינטים שלהם,
הרודפים אחר מציאות ,אחר הוזלות ,והמתוק
ביותר הוא בחינם.
אבל זאת נפש עבדותית! שלמה המלך שהיה
גדול בני החורין בעולם השכיל לכתוב בספרו –
"שונא מתנות יחיה"! כי החיים הם ביוקר ומי
שמוכר עצמו לעבד הוזיל את ערך עצמו בעיניו
הוא לפני שמכר את עצמו .בתוך כל מכירה
נמצאת המילה מך ,מך הוא בעל ערך נמוך ולכן
הוא נמכר .דברים יקרים אינם נמכרים .על אמת
כתוב "אמת קנה ואל תמכור"! רק דבר שהוא זול
בעיני אדוניו עומד למכירה.

השיעורים של חג השבועות עסקו בעיקר במגילת רות .כאילו לא
היה חג מתן תורה .בנתיים הגענו לשבת שאחרי החג וכבר פרשת
בהעלותך מתדפקת על הדלת שלנו .ננסה היום לשלב בשיעור שלנו
גם את מתן תורה ודוקא דרך לימוד חשוב בפרשת השבוע ,היא
פרשת בהעלותך.
בחג השבועות התודענו לעשרת הדברות שבאמת כוללים בתוכם
את כל התורה כולה .נתעכב היום בדיברה הראשונה" .אנכי ה'
אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים"! כבר בפגישה
של רבי יהודה הלוי עם מלך הכוזר היתה התייחסות להצגת הבורא
עולם לא כמי שברא שמים וארץ אלא דוקא כמי שהוציא את עם
ישראל ממצרים .ובאמת גם זה לא כתוב בפסוק.
בפסוק לא מוזכר כלל עם ישראל בשמו ,הדיברה
הראשונה פונה בלשון נוכח לכל אחד ואחד
ואומרת לו "אתה בודאי זוכר מה שהתרחש לפני
כמה שבועות .היית במצרים ועכשיו אתה לא שם
כי הקב"ה הוציא אותך משם".
אבל לצורך הודעה זאת היה די בציון היציאה
ממצרים בלי התוספת "מבית עבדים" .כל מי
שהיה שם יודע שזה לא היה מקום של תענוגות,
למה התורה מדגישה לנו שזה היה בית עבדים?
הלא העיקר באמת הוא שיצאנו ממצרים ואנחנו
בדרך לארץ המובטחת .ואולי צריך לשכוח מה
שהיה ולצעוד לקראת עתיד חדש ושונה .למה
להזכיר שמצרים היתה בית עבדים? ולמה ידיעה
זאת תופסת מקום כל כך חשוב כמו הפתיחה של
עשרת הדברות?
הנסיון שלנו לענות על השאלה הזאת ודוקא דרך
פרשת השבוע יהיה נסיון מעניין שישתמש במסע
לתוך כוחות נפש האדם ,יבדוק מה קרה ומה
השתנה במעמקי נפש האדם מרגע שבני ישראל
יצאו ממצרים ועד לרגע שעמדו למרגלות הר סיני
אחרי חמישים יום וקיבלו תורה.
הפסוק שימשוך את תשומת לבנו לצורך המסע
הזה נמצא בפרק י"א פסוק ה' ,כתוב שם " :זכרנו
את הדגה אשר נאכל במצרים חנם ,את הקשואים
ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת
השומים" התורה מפרטת בהרחבה את כל מה
שהמן לא נתן להם! קשואים אבטיחים חציר
בצלים ושומים .אבל לא זה מה שחשוב לנו היום.
היום לא נכנס למטבח של יוצאי מצרים .כן נכנס –
בעזרת רש"י – לשאלה הענקית שמרחפת בחלל
הפסוק הזה .על איזה דגים שהם קיבלו בחנם הם מדברים ,וכי
המצרים חשודים על מתנות של דגים? חמרי עבודה לא נתנו להם
ולמה יתנו להם דגים ועוד בחינם?
מיישב רש"י את התמיהה וכותב "ומהו אומר חנם? חנם מן המצוות.
במצרים האוכל שלהם לא היה מוקף במצוות .לא היו צריכים לבדוק
בסופרמרקט את ההכשרים של מה שרצו לאכול .לא היו מחויבים
לברך לפני האוכל ולאחריו ובודאי לא היתה להם מצוה של נטילת
ידיים .דוקא לפריויליגיה הזאת הם התגעגעו .העבודה היתה קשה
מנשוא .עבודת פרך .לא יום היה להם ואף לא לילה .עבדות .אבל הם
בכל זאת מתגעגעים לאותה תקופה בגלל שהכל בא להם חינם .חינם
מן המצוות.
פה  ,במקום הזה  ,חושפת התורה את הנפש העבדותית בכל
מערומיה .מי שמוכר עצמו לעבדות מוותר במודע על הזכויות
הנכבדות של האדם שהוא בן חורין .הוא עושה את זה בגלל שהיותו
עבד מקנה לו זכות על אוכל ,בגד ,יצוע ,בחינם! טוב לו כך .ואם ביום

”במצרים האוכל
שלהם לא היה
מוקף במצוות .לא
היו צריכים לבדוק
בסופרמרקט את
ההכשרים של מה
שרצו לאכול .לא
היו מחויבים לברך
לפני האוכל
ולאחריו ובודאי
לא היתה להם
מצוה של נטילת
ידיים .דוקא
לפריויליגיה הזאת
הם התגעגעו“

ב.

ולכן היתה יציאת מצרים לא רק עזיבת אדמת
מצרים הטמאה  ,אלא היציאה מבית עבדים אל
עולם בני החורין .הדרך ליציאה זאת עוברת
במסלול המצוות כאן אנו מגלים שיחד עם עזיבת
ארץ מצרים התחלפה להם הנפש העבדותית
בנפש בת -חורין .לכן ידעו חז"ל להסביר לנו
שהיתה בעיה אצל הקב"ה להוציא את עם ישראל
ממצרים למרות שהגיע הזמן בגלל שלא היו בידם
מצוות להתעסק בהן! נתן להם הקב"ה שתי
מצוות ,דם פסח ודם מילה ,ואומר לך בדמייך חיי
בדמייך חיי!
נפש הבן חורין לא רק שאינה רודפת אחרי החינם,
היא מרגישה בזה שפלות והוא דורשת שיקחו ממנה מחיר מלא
עבור מה שהיא קונה] .אבי ז"ל אמר לנו פעם כך " :הזול ביותר הוא
מה שאני יכול לשלם בכסף .הנה נכנסתי למכולת ,בחרתי ככר לחם
וליטר חלב ושילמתי כמה פרוטות ואפילו אמר לי בעל החנות "תודה
רבה שקנית אצלי"! כאילו אני עשיתי לו טובה ולא להיפך .ולמה? כי
שלמתי על זה מחיר מלא .אבל אם אין כסף בארנק שלי ונותנים לי
במתנה אני מתמלא בושה וזה הרבה יותר יקר ממה שהיה
כששלמתי בכסף .עכשיו אני צריך להגיד תודה רבה וזה ביוקר .ואם
לא נותנים לי לומר תודה זה עוד יותר ביוקר ! כך אמר אבי החכם
שהיה בן חורין גמור.
הנפש בת החורין תרה כל העת אחר אמצעי תשלום! היא חושבת
כך :כשאני משלמת אני שלמה ויש לי שלום! למטה מכבודי אפילו
לבקש הנחה! רק לשלם ודוקא מחיר מלא! ומנין תיקח הנפש בת
החורין את מטבעות התשלום? את זה נתן לנו הקב"ה דרך המצוות .
"כל המצוות – כך הסביר לנו מורי ורבי  -הן אמצעי תשלום! הרווחת
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עיון הפרשה

הרב דוד וייס
לא השליבה האחרונה .בבואם להר סיני התגלה להם שקיימת
שליבה שלישית ,יותר גבוהה .עליה בהמשך.

כסף? תפריש מעשר .זה תשלום! אתה יושב לאכול? אמור ברכה! גם
הברכה היא אמצעי תשלום .עבדת – בס"ד  -ששה ימים תשלם
באמצעות השבת .קבלת יד הנח עליה תפילין וכך הלאה.
לכן עתה נבין ש"אשר הוצאתיך מארץ מצרים " זה לא די  .הדגש
נמצא במילים "מבית עבדים!" החליפו לך את הנפש בעלת הבגדים
הצואים שהיא הנפש העבדותית והלבישו אותך מחלצות  .הנפש
העבדותית נשארה במצרים ובמקומה קבלנו "מצה" שכל אותיותיה
לקוחות מהמילה מצוה! ואת המצה לקחנו אתנו צרורה על כתפינו.
על כתפינו כמו בגד יפה .ובאמת כל עשרת הדברות הן פרטים על
מטבעות התשלום שתשתמש בהן כבן חורין.
אלו הן שתי שליבות על סולם ה"חינם" .השליבה הנמוכה ביותר היא
השליבה העבדותית והשליבה שמעליה היא שליבת הבן חורין.
הראשונה היא שליבת "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם "
וכמו שהסביר רש"י חינם מן המצוות ,והשניה היא השליבה עליה
חרותות המילים "אשר קדשנו במצוותיו" הקדושה היא בת חורין.
זה התרחש מיד בצאת ישראל ממצרים" .היתה יהודה לקדשו" –
אשר קדשנו במצוותיו! כלומר יהודה התגלתה כבת חורין .אבל זאת

ג.
כתוב בתורה בחומש דברים שמשה רבינו פונה לעם ישראל ואומר
להם "ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלוקי".
מסבירים חז"ל מה הקב"ה בחינם אף אני בחינם .כלומר הקב"ה הוא
הלא ה"מלמד תורה לעמו ישראל"  ,והוא מלמד בחינם ,גם אני –
אומר משה רבינו – אנהג כך .אני מלמד בחינם!
זאת מדריגה גבוהה עד מאד בסולם החינם ,לא רק לא לקחת מה
שבא בחינם  ,ולא רק לשלם על כל דבר ,אלא גם כשמדובר על לתת,
ובדרך כלל בני אדם לא נותנים בחינם ,הם מצפים לתשלום שכר,
חז"ל אמרו שרופא שמרפא בחינם שווה חינם! אבל יש דברים שהם
גבוהים מהאפשרות שישלמו עליהם בעולם שלנו .אם אני זקוק
נואשות לעצה של חכם והוא נתן לי אותה והיא הצילה את חיי האם
אפשר למדוד את העזרה בכסף? הייתי בור ועם הארץ ורבי לימדני
תורה היש מטבעות שאפשר לשלם בהן על מה שהוא עשה?

מעשה שהיה...
רבי ירוחם הלוי ליבוביץ

לעתיד רבי ישראל חיים קפלן .יחד איתו הם עברו לישיבת מיר ,שם
כיהן החל משנת ה'תרע"א כמשגיח .בזמן מלחמת העולם הראשונה
נאלצה ישיבת מיר ,כמו רוב הישיבות שהיו באותו אזור לעקור
ממקומה ,מחמת סכנת המלחמה המתקרבת .רבי ירוחם חזר אז
לביתו לשהות עם בני משפחתו בעת המלחמה ,במקומו שימש
כמשגיח בתקופת היעדרותו רבי יחזקאל לוינשטיין ,אז נתבקש לנהל
את ישיבת סלב ודק ה ממנה נאלץ ראש
הישיבה הסבא מסלבודקה להיעדר בעקבות
המלחמה ,בתום המלחמה כאשר חזר הסבא
לישיבה ,עזב אותה ר' ירוחם והמשיך לנדוד
לישיבות אחרות ,ביניהם ישיבת פוניבז' .בשנת
ה'תרפ"ג הוא חזר למיר ,כאשר הפעם הביא
עמו את בני משפחתו ,ועמו קבוצת בחורים
מובחרת מישיבת פוניבז' ,בה כיהן קודם לכן.
בסוף שנות ה 30-הגיעו לישיבת מיר תלמידים
רבים מארצות הברית .הם היוו אתגר חינוכי
עבור ר' ירוחם .במקביל הגיעו גם תלמידים
מקהילותיה החרדיות של גרמניה ואף כלפיהם
נצרך היה יחס שונה .עבור תלמידים אלו
בשנתיים האחרונות לחייו ייסד 'ועד' מיוחד
שבו מסר שיעורים בחומש עם פירוש רש"י.
בשונה משיחותיו הכלליות לשאר בחורי
הישיבה ,שעסקו ביסודות חכמת המוסר,
שיעורי החומש עסקו בעיקר בהקניית יסודות
היהדות והאמונה .לימים שימשו ועדים אלו את הבסיס לסדרת
הספרים דעת תורה.

)תרל"ד  -י"ח בסיוון תרצ"ו(
רבי ירוחם הלוי ליבוביץ )בכתב יידי ליוואוויץ( )מכונה ֶרבּ ירוחם
ממיר() ,תרל"ד  -י"ח בסיוון תרצ"ו (1873-1936 ,היה המשגיח של
ישיבת מיר .בשנות כהונתו עיצב את שיטתה המוסרית של הישיבה.
בחלק משנות כהונתו השתתף בנשיאת העול הכלכלי של קיום
הישיבה.

תולדותיו
נולד בעיירה ליובאן הסמוכה לסלוצק ,במחוז
מינסק ,בלארוס לאברהם וחסיה ליבוביץ.
התחנך בישיבת סלבודקה ובישיבת קלם.
רב ותיו היו רבי נתן צבי פינקל )"הסבא
מסלבודקה"( ,רבי שמחה זיסל זיו )"הסבא
מקלם"( ,חתנו רבי צבי הירש ברוידא ורבי
ישראל מאיר הכהן )החפץ חיים(.
כבן שש עשרה החל ללמוד בישיבת סלבודקה.
בגיל עשרים ושתיים ,בשנת תרנ"ז ,נשלח על
ידי הרב פינקל ללמוד אצל רבי שמחה זיסל זיו
בישיבת קלם .ממנו הספיק ללמוד רק מעט
יותר ממחצית השנה ועם פטירתו בכה במשך
לילה שלם ,בעיקר על עצמו שרק כעת התחיל
ללמוד ממנו כיצד לחיות כ"אדם" .ר' ירוחם
העיד על עצמו שהרגיש כל ימיו שהבנתו נבעה
ממעמד אותו יום.

כהונתו בישיבת מיר
לאחר נישואיו להרבנית רבקה אחייניתו של הסבא מקלם ,סיכם עם
אשתו כי היא תישאר בעיר מגוריה באוזבנט שבליטא ,שם התפרנסה
מניהול בית מרזח ,כשהוא עזב את ביתו ללמוד ב"כולל קדשים"
בראדין ,שם למד עם רבי אלחנן וסרמן וכן למד בחברותא עם רבי
נפתלי טרופ ,הוא נהג לחזור לביתו רק פעמיים בשנה לפסח וסוכות.
ומשנת תרס"ז ) (1907כיהן כמשגיח בישיבת ראדין ,שם למד באותה
עת רבי יחזקאל לוינשטיין .בשנת תר"ע עזב את ישיבת ראדין .עמו
עזבו קבוצה מתלמידיו ביניהם רבי יחזקאל לוינשטיין וכן חתנו

פטירתו
בשנת תרצ"ו לקה בדלקת קרום המוח .הוא נפטר בי"ח בסיוון ,כבן
שישים ואחת .שיחתו האחרונה נאמרה בכ"ד באייר ועסקה בנושא
"בעל הבית דוחק"  -על ניצול הזמן.
לאחר פטירתו נקרא רבי יחזקאל לוינשטיין ,כדי למלא את מקומו
כמשגיח.
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הלכה פסוקה

הרב יוסף שטילרמן

עיבוד באוכלין

וכל זמן שאין לחות אינו שייך לכבישה כלל( .וכיון שלפני שמזיע
קצת הוא כבר נתן בתוכה גם תבלינים אחרים ,לכן עכשיו אינו נראה
אלא כתיקון אוכלין בעלמא ,ולא דמי לעיבוד .עכ"פ נמצא שמי
שרוצה ליתן תבלינים לתוך סלט ,לא צריך להשגיח דווקא לתת
השמן מתחילה .אלא כיון שנותן כל אלו תבלינים לתוך הסלט ,אין
כאן איסור ,אלא תיקון אוכלין בעלמא.
איזה מהם תחילה במי מלח :אבל לגבי מי מלח מצינו שאין הדין כזה.
שע' במ"ב סק"ח שכתב לגבי האיסור מי מלח שיש איסור מיד
בעשייה ,אף אם אח"כ תיכף שופך שמן לתוכה .ששאני מי מלח
שהאיסור הוא העשייה )או מטעם רש"י או מטעם הרמב"ם( ,ולכן
מיד שנתן המלח לתוך המים עבר עליה ,ולא מהני אח"כ לשפוך שמן
לתוכה ,שכבר עשה האיסור.
בעזרה"י בשבוע הבא :עדיין לא דיברנו לענין איזה מאכלים שייך
באיסור "מליחת צנון" .האם דווקא צנון וכדומה ,או ה"ה כל ירקות
וכל מאכלים .וגם לא דיברנו על הפרטים של האיסור "מי מלח".
ובעזרה"י בשבוע הבא.

שאלה :האם מותר למלוח סלט ,ואח"כ לשפוך שמן או חומץ עליה?
הקדמה לעיבוד באוכלין" :מעבד" הוא אחד מהל"ט מלאכות .שאסור
מדאורייתא למלוח את העור לעבדו)א( .אבל לענין אוכלין ,ע'
בגמ' )שבת עה (:שאין עיבוד באוכלין .ואף שהוזכר בהדיא בגמ'
שאין עיבוד באוכלים ,מ"מ מצינו משמעות מחז"ל שיש עיבוד
באוכלין ,מהא שאסרו חז"ל ג' ציורים אלו :א .הילמי )מי מלח מרובין(
ב .מי מלח עזין .ג .מליחת צנון .ויש מח' ראשונים איך ליישב סתירה
זה .רש"י סבר שהא שאמרינן שאין עיבוד באוכלין ,היינו מדאורייתא,
אבל מדרבנן שפיר שייך עיבוד גם באוכלין .ולכן שפיר אסרו חז"ל
מליחת צנון מטעם שיש עיבוד באוכלין מדרבנן .וגם הילמי ,ומי מלח
עזין ,אסור מטעם שנראה כהכנה לעיבוד באוכלין )שדרכו לתת מי
מלח הרבה לתוך כבשים( .אבל הרמב"ם סבר שאין עיבוד באוכלין
אפילו מדרבנן ,ולכן הסביר טעמים אחרים להאיסורים אלו .הילמי
אסור מפני שנראה כעושה מלאכה ממלאכת התבשיל .מי מלח עזין
אסור מפני שנראה כעושה מוריס .מליחת צנון אסור משום שנראה
ככובש כבשים ,והכובש אסור מפני שהוא כמבשל.
ש"ע  :ע' בש"ע ס' שכא ס"ב וס"ג שהביא האיסורים אלו דנ"ל.
ובעיקר יש כאן ב' איסורים נפרדים .א .איסור עשיית מי מלח.
]לרש"י משום שנראה כהכנה לעיבוד אוכלין ,ולרמב"ם משום
שנראה כעושה מלאכה ממלאכת הבישול [.ב .איסור מליחת צנון.
]לרש"י משום עיבוד באוכלין ,ולרמב"ם משום שנראה ככובש
כבשים[.
איסור "מליחת צנון" הוא דווקא במלח בלחוד :ע"ש במ"ב סקי"ד
שכתב שמליחת צנון אינו אסור אא"כ נתן עליה מלח בלבד .אבל אם
נתן עליה מלח ביחד עם תבלינים אחרים ,כגון שמן או חומץ ,מותר.
איזה מהם תחילה :יש לדון ,הא שאמרינן שמותר למלוח צנון אם
נותנים עליה גם שמן או חומץ — האם צריך דווקא לינתן השמן
מתחילה לפני המלח ,או שמא גם יכול לינתן המלח מתחילה כל
שמיד אח"כ נותן עליה השמן וחומץ? ולכאורה הוא תלוי במח' רש"י
ורמב"ם בטעם האיסור "מליחת צנון" .לפי הרמב"ם שסבר שאסור
מטעם שנראה ככובש ,א"כ י"ל שמיד בנתינת המלח נראה ככובש,
ולא מהני לינתן אח"כ שמן ,אלא צריך לינתן מתחילה השמן כדי
להיות שבזמן המליחה לא יהיה נראה ככובש)ב( .אבל לרש"י שסבר
שהאיסור מטעם עיבוד באוכלים ,לכאורה מותר לינתן גם המלח
מתחילה ,כיון שלא ניתן לה זמן להזיע נמצא שאין כאן שום עיבוד.
למעשה  :ע"ש במ"ב בהדיא שמקיל אפילו אם מתחילה נתן עליה
המלח ,כל שתיכף אח"כ שופכים שמן או חומץ .ומשמעות שם
שהוא גם לפי דעת הרמב"ם)ג( .ויש לומר שהטעם שמותר גם לדעת
הרמב"ם הוא משום שהאיסור "מליחת צנון" לרמב"ם הוא דווקא אם
נראה ככובש כבשים ,ולכן יש לומר שכל זמן שלא מזיע לא נראה
ככובש כבשים )שכבישה היינו הנחת מאכל יבש בתוך לח לזמן-מה,

)'ò (â) ."çìî éî" øåñéàä éáâì äùòîì 'î÷ì åðéöîù åîë (á) .á"é÷ñ æëù 'ñ á"îá 'ò (à
íòèä ïéàù òîùî ."ãåáéòì éîã àì íéøçà íéðéî íâå õîåçä íù ïéëôåù" á"îä ïåùì
õîåçäå çìîä ìéòåî øéôùù òîùî äáøãà àìà .(é"ùøëå) ïéìëåà ãåáéò ïàë ïéàù íåùî
àìù àäù ùøôì ùéå ."ãåáéòì éîã àì"ù íåùî øåñéàá ììëð åðéàù ÷ø ,ïåðöä ãáòìå ìåòôì
íòèä ïéà êçøë ìòù ,çëåî ïëå .àîìòá ïéìëåà ïå÷éúë ÷ø äàøðù íåùî àåä ãåáéòì éîã
ìéòåî åðéà õîåçù áúëù ç"÷ñ á"îá 'ò àäù ,ìòåôá ãåáéò ïàë ïéàù íåùî øúéää
êçøë ìò àìà .õîåç íò ãçéá çìî ïúðéì øúåîù áúë á"îä àëäå ,ììë çìîä çë ùéìçäì
óéñåî ë"çà ÷øå .àîìòá ïéìëåà ïå÷éúë àìà äàøð ïéàù íòèî ,øçà íòèî àåä øúéää
ïëìå ,çìîä çë ùéìçî íâ ïîùù íåùî ,ïîù äëåúì ïéðúåð íà ïéðòì ì÷äì íòè ãåò á"îä
íåù ïàë ïéàù éðôî íâ øúåî ,àîòìá ïéìëåà ïå÷éú ÷ø àåäù íåùî øúåîù àäî õåç
."çìîä çë ùéìçî ïîùîù óëéú ïîù íù ïéëôåù íà ù"ëå" á"îä ïåùì ù"ò .ãåáéò

”ואמרתי שעיקר סיבת הדבר ,שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו .הוא ציוה לנו והתקדישתם
והייתם קדושים ,ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו
הרבה ,בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא ,וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך
להצילך וגו') ,והמאמר להצילך כולל הרבה ענינים ,להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה(,
והיה מחניך קדוש ,ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך ,הרי ביאר לנו הכתוב מפורש ,שכאשר נהיה
קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע ,אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו ,וממילא
יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו“ )החפץ חיים  -מכתבים ומאמרים(
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נועם דברות

הרב עמנואל איפרגן
בזמנם ,ולא היו מאמינים ביציאת מצרים ובחדוש העולם .אבל
אלו הגויים אשר אנחנו אומה ישראלית חוסים בצל שלהם,
ומפוזרים בינם הם מאמינים בחדוש העולם וביציאת מצרים
ובעיקרי הדת ,וכל כוונתם לעושה שמים וארץ .וכמ"ש הרמ"א
באו"ח )סימן קנו( לא די שאין איסור להצילן ,אלא אפילו אנחנו
מחוייבים להתפלל בשלומם ,וכאשר האריך בזה בעל מעשה ה'
בסדר ההגדה בפסוק שפוך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך,
שדוד המלך עליו השלום התפלל לשפוך על העכו"ם אשר אינם
מאמינים בחידוש העולם .וענין האותות והנפלאות אשר עשה ה'
לנו במצרים ובמתן תורה .אבל הגוים האלו אשר אנו בצילם חיים
וחוסים תחת כנפיהם הם מאמינים בכל אלה .כמ"ש על
משמרתינו אנו עומדים להתפלל תמיד על שלום המלכות
והשרים והצלחתם על כל מדינות ומקומות ממשלתיהם .וכתב
הרמב"ם דהלכה כרבי יהושע דאפילו חסידי אומות העולם יש
להם חלק לעוה"ב .עכת"ד .וכידוע הגאון בעל באר הגולה תמצא
בכמה מקומות שהליץ בעד הגוים וכוונתו משום דרכי שלום ,וכן
ראוי לעשות בסתם ולא לגלות יחודינו בין הגוים ,אלא ב"אתה
בחרתנו מכל העמים".
אבל בזמן מלחמה ושנאה בין הגוים צריך לידע ,שטוב שבהם
הרוג ואין להראות עליהם חמלה .וצא וראה כשבא ימ"ש היטלר
"ודיבר נכבדות" ,ובאותה שעה אם היו מקיימים בו טוב שבגוים
הרוג ,מי יודע אם היתה מחשבתו יוצאת לפועל .וכן בזמן הזה אין
אנו יודעים מתי נקרא מלחמה שננהג בתקנת אבותינו .וכעת
נשתנו סדרי עולם ומשפט ,ולכך יש לנהוג ע"פ חוקי ומנהגי
המדינה ,ויה"ר שישיב לנו ה' שופטינו כבראשונה ויועצינו
כבתחילה ונוכל לנהוג כתקנתם.
ושמעתי עוד בשם גאון אחד שהסביר הרי רשב"י הוסיף עוד
באותו ענין את "טוב שבנחשים רצוץ את מוחו" .ולכאורה
פשיטא? וכי אנו צריכים לחידוש זה? אלא מדובר בסוג אנשים
שהם נחשים שאסור לסמוך עליהם ,ועליהם נאמר כל המרחם על
אכזרים ,הוא מתאכזר על רחמנים .וכידוע אמרותיו של רבי
שמעון לגבי אומות העולם היתה תמיד במידה שאינה חומלת
לעמים .כדאיתא בשבת )דף לג (:גבי הרומאים שדיבר ואמר כל
מה שעשו לא עשו אלא בשבילם .ועוד דוכתי .לכך צריך כל אדם
לידע ,ומה שאמרו טוב שבגוים הרוג ,פעמים לאו דוקא הרוג
בסייף או בכלי משחית .אלא הרוג שעשהו כמי שהוא הרוג ,כי
פעמים כשמחשיבים אותו לחי הרי הוא יכול להורגך.
ולמעשה בזמנים האלו ,כבר אמרו רבותינו "לולי מוראה של
מלכות איש את רעהו חיים בלעו") .ואף שנאמר בענין אחר( וכעת
שיש מוראה של מלכות וגם הגויים אינם הורגים) ,אא"כ הנם מבני
אדום או שאינם בני עם ומדינה ,שאפילו מורא מלכות אין
עליהם (.אין נוהגים דין "טוב שבגויים הרוג" בזמן הזה .ובפרט
שהגויים המצויים שבנינו בסתם אינם בעלי איבה ומריבה .אומנם
אם "הבא במחתרת" אמרו) ,ברכות דף נח .וסנהדרין דף עב (.הבא
להורגך השכם להורגו ,כ"ש בגוי הבא להורגך משום איבה ,או
משום שאתה ישראל מצוה להורגו .אבל מכיון שגם בזה יש מורא
של מלכות ומשפט המדינות ,צריך שתדע החבל הדק בין הזמן
שיכול אתה להרוג "את הבא להורגך") ,שלא יהרגך( או קודם
לקרוא למשטרה פן יבולע לך .ויה"ר שיקויים בנו "השיבה
שופטינו כבראשונה".

טוב שבגוים הרוג? )אין קשר בין המציאות לדברים להלן(
כתב השו"ע בחו"מ )סימן תכה סעיף ה( העכו"ם שאין ביננו ובינם
מלחמה וכיו"ב אין מסבבין להם מיתה ואסור להצילן .וצריך להבין
מה החידוש דאין מסבבין להם מיתה וכי סלקא דעתך שמותר
להרוג גוי בסתם ,ומאי קאמר ואסור להצילן.
במכילתא דרבי ישמעאל )מסכתא ויהי א עמ'  (89איתא ויקח שש
מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו )שמות פרק יד
פסוק ז( ומהיכן היו הבהמות הללו? אם תאמר משל מצרים הרי
נאמר וימת כל מקנה מצרים .ואם תאמר משל ישראל ,והלא
נאמר וגם מקננו ילך עמנו .משל מי היו? מהירא את דבר ה') .היינו
במצרים יש גם ירא לדבר ה'( מכאן היה רבי שמעון בר יוחאי
אומר :כשר שבגוים הרוג ,טוב שבנחשים רצוץ את מוחו.
יש שגרסו טוב שבמצרים דוקא ,אבל הגרסא הרגילה טוב
שבגוים .ועוד שהגרסה בירושלמי טוב שבגוים) .והשינויים נעשו
מפני הצנזורה(
וכן איתא בירושלמי עמ"ס קידושין )פ"ד הלכה יג( תני רשב"י
הכשר שבגוים הרוג וטוב שבנחשים רוצץ את מוחו .וכן במסכת
סופרים )פרק ט"ו הלכה י"ז( אמר רשב"י טוב שבגוים בשעת
מלחמה הרוג ,ושם יש תוספת "בשעת מלחמה" ,דהיינו שבסתם
אסור להרוג.
ובמסכת עבודה זרה )דף כו (:אמרו העובדי כוכבים ורועי בהמה
דקה לא מעלין ולא מורידין .והיינו דמזניחין אותם למות ,ואין
מצילין אותן .והקשו שם התוס' )ד"ה ולא מורידין( וא"ת והא
אמרינן במסכת סופרים טוב שבכנענים הרוג ,וי"ל שבירושלמי
קידושין מפרש בשעת מלחמה ,ומביא ראיה מויקח שש מאות
רכב בחור ,ומהיכן היו מהירא לדבר ה' .ומבואר בפשיטות שדברי
רבותינו היינו בשעת מלחמה ולא בכל ענין ,ודלא כהירושלמי
ומסכת סופרים.
ולהלכה כתב הרמב"ם )פרק ד מהלכות רוצח ושמירת הנפש
הלכה ד( אבל הגויים שאין ביננו ובינם מלחמה ,וכיוצא בהם אין
מסבבים להם מלחמה .ובסתמא למה להרוג כשהוא חי עמו
בשלום ובפרט בגר ותושב הדרים עמנו בשלום.
ובשו"ע )יו"ד סימן קנח סעיף א( כתב עובדי עבודה זרה שאין
ביננו ובינם מלחמה וכיו"ב .אין מסבבין עליהם מיתה .וכ"פ בחו"מ
סימן תכה סעיף ה' .ובסמ"ע )ס"ק י"ח( כתב דאילו יש מלחמה על
זה אמרו ,טוב שבגויים הרוג .והיינו דמצוה להורידן ולסבב עליהם
מיתה כדכתבו התוס' .ויתירה מזו הרמ"א כתב בדרכי משה
)סק"ב( דאפילו הם מקיימים ז' מצות מצוה להורידן.
אומנם בספר באר הגולה )חו"מ סימן תכ"ה אות ש( כתב באריכות
וז"ל :לא אמרו חז"ל דבר זה אלא על עובדי כוכבים ומזלות שהיו
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חזו בני חביבי

מזל טוב וברכה רבה להרב חיים ביטון ורעיתו הי“ו על נישואי הבת
בשבע ברכות אצל נדיבי לב הר‘ אליהו מלכה ורעיתו הי“ו בשפע רב ושמחה רבה!

מזל טוב וברכה רבה
לר‘ שלומי זדה
ורעיתו הי“ו
על הולדת הבן
והברית שמחה
גדולה ושפע!

שיעורי תורה
ע“י הרב חיים ביטון הי“ו רחוב ברקת ,כל מוצ“ש

שיעור באור החיים הקדוש
תהילים ושיעור לנשים
בזמן הדלקת נרות אצל משפחת ר‘ דוד ירושלמי הי“ו ,רחוב נופך  ,9ממתקים והפתעות!
קבלת שבת לבנות
כל ערב עם הרב יעקב דרשן הי“ו בבית הכנסת הספרדי ממתקים והפתעות ונחת אמיתי!
מתמידים לבנים
בבית הכנסת הספרדי  -ע“י משפחת קוהלי בשעה 16:00
בתיה לבנות
תהלים לבנים  -תהלים לבנות  -שיעורים בהלכה  -שיעורים בגמרא  -שיעור בזהר  -שיעור דף יומי מפורסם בבתי הכנסת
אצל משפחת לאה לוי רחוב ברקת  35בשעה 16:30

ויקטוריה
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HARSHMUEL.COM TASHMA.NET

sharabymail@gmail.com

אסתר קוק 058-7171537 :אילנה052-7111480 :
הרב דוד שרעבי טל054-2002882 :
הרב יוסף שטילרמן טל02-5715176 :
הרב עמנואל איפרגן טל058-7188158 :
גב‘ שולה ויטנשטיין טל054-8441374 :
הרב מרדכי ויטנשטין טל054-8441374 :
משפחת בן ישי טל054-8402564 :
משפחת נחמני טל050-5245392 :
משפחת דוד שילמן רח‘ ברקת טל0525712663 :
משפחת קוהלי אבני החושן  106טל0527659122 :
אחלמה  10טל0502616377 :
אחלמה  11טל0587668000 :
רח‘ אודם  18טל0584226225 :
ר‘ שלמה ברונר0547857575 :
על ידי משפחת ויצמן רחוב ברקת  4טל050-6401440 :
משפחת בן סימון ,טל0504168728 0257110091 :
גב‘ מטטוב :רח‘ אודם 16
גב‘ רינה:
הרב איתמר שעיה טל052-6161696 :
אביאל ירושלמי 0504116009
הרב חיים דדש טל02-5711480 :
משפחת אלקיים טל02-5715028 :
הרב משה קליין טל052-3466778 :
משפחת שרעבי טל054-8002882 :
גב‘ קרוליין שרעבי טל054-6535441 :
הר‘ אלעזר לוי טל0548590029 :

בת סנובר ז“ל

TEL: 0542002882

שירותי דת וגמילות חסד
לתיאום בענין טהרה :שעות פתיחה החדשים 19:30-20:30
שאלות בהלכה וטהרה:
שאלות בהלכה וטהרה:
דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:
גמ“ח תרופות:
גמ“ח רדיאטורים לחימום:
מיץ ענבים:
כרית של ברית:
גמ“ח בלוני גז:
גמ“ח מזוזות:
הצלה ,עזרה ראשונה ,זמינים  24שעות ביממה  -אברהם ג‘יאן
הצלה ,עזרה ראשונה ,זמינים  24שעות ביממה  -חיים בלך
גמ“ח פלטות לשבת  -משפחת פרלמן:
גמ“ח עריסה לתינוק לחודשים ראשונים:
גמ“ח טיטולים ומטרנה לע“נ אייל בן זהבה ז“ל ,ולרפואת טוהר בת שני שרה
אנילציה ואדים חמים ,לע“נ שמעון בן לאה
אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת )פציעות זריקות וכו‘(:
אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת )פציעות זריקות וכו‘(:
גמ“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“ח פלאטה של שבת:
גמ“ח כיסאות שולחנות ,כסאות ג‘ טפחים ,סירים גדולים:
גמ“ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:
גמ“ח מוצצים ובקבוקים:
גמ“ח להמסת אבנים בכליות ,החזרת פרקים למקום ,וקיבוע:
מקרן ,אנילציה ,משאבת חלב ידני\חשמלי לע“נ אסתר בת ג‘ויה
איסוף וחלוקת מזון למשפחות:
גמ“ח מכשיר ניווט ווייז :WAZE

לעילוי נשמת

