
השבוע פרשת שלח מסופר על שליחת בפרשת  בפרשת  בפרשת  בפרשת  

המרגלים, על הליכתם בארץ כנען, ולבסוף על הוצאת 

דיבה על ארץ ישראל. כשהמרגלים הלכו בארץ כתוב 

"ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם "ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם "ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם "ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם (בפרק י"ג פסוק כ"ב) 

אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים 

, ומסביר רש"י למה כתוב בהתחלה בלשון רבים "ויעלו בנגב" ומשמע שכל נבנתה לפני צען מצרים" נבנתה לפני צען מצרים" נבנתה לפני צען מצרים" נבנתה לפני צען מצרים" 

המרגלים הלכו יחד, ואחר כך בהמשך הפסוק כתוב בלשון יחיד "ויבוא עד חברון" שרק אחד הגיע לחברון?  

מסביר רש"י שרק אדם אחד, "כלב בן יפונה" הוא לבד הלך לקברי האבות בחברון כדי להתפלל, אבל שאר 

המרגלים המשיכו בדרכם. ולמה הוא הלך להתפלל על קברי האבות?  מסביר רש"י שכלב התפלל לה' שהוא 

לא יתפתה ליצר הרע ולא ישתתף עם שאר המרגלים 

 להוציא דיבת הארץ וביקש מהקב"ה עזרה.

כלב היה צדיק ולא רצה להשתתף עם שאר הרי  הרי  הרי  הרי  

המרגלים, וגם היה לו שותף טוב להתקרב אליו, היה לו 

את יהושע בן נון שגם כן היה צדיק ולא חשב להוציא 

דיבת הארץ, אם כן למה היה כל כך חשוב לו להתפלל 

עד שהוא הלך לבד בארץ אויב עד חברון וסיכן את 

 עצמו?

צריכים לדעת שכמה שאדם יהיה צדיק, אם הוא אנו  אנו  אנו  אנו  

נמצא בחברה אחרת הרי זה משפיע עליו, ולכן קודם כל 

כלב נפרד מהם כדי שכעת לא יתפתה להיות יחד עמם 

בעצתם, ואחר כך גם הלך להתפלל על עוד דבר, ועל 

מה הוא התפלל?  אדם שיש לו דעה מגובשת ויודע 

בבירור מה רצון ה' אין לו ספקות בשעת מעשה, אבל 

מה קורה אחר כך? אחרי הנסיון כשפתאום נראה לו 

שהאחרים מצליחים והוא לא! אז באים לו הספיקות 

אחר מעשה וזה הניסיון העיקרי!  אתן דוגמא:  יוסף הצדיק ברח מאשת פוטיפר ולא רצה לחטוא, זה ניסיון 

גדול אבל זה ניסיון של רגע וברור היה לו מה עליו לעשות ולכן הוא ברח החוצה, אבל מה קרה אחר כך? הרי 

בגלל זה הוא היה בבית הסוהר במשך שתים עשרה שנה!  שתים עשרה שנה בבית הסוהר הגרוע ביותר 

בעולם רק בגלל שהוא ברח מעבירה!  אז באים לאדם המחשבות האם היה כדאי מה שעשיתי?  האם זה 

באמת רצון הקב"ה?  ואם כן אז למה בא לי קושי?!  הניסיונות שלאחר מעשה הם הניסיונות האמתיים 

שבודקים את האדם ומצרפים אותו לבדוק אם הוא זהב נקי או לא!  על זה כתוב בתהילים על יוסף הצדיק 

,  זאת אומרת "ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו עד עת בא דברו אמרת ה' צרפתהו" "ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו עד עת בא דברו אמרת ה' צרפתהו" "ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו עד עת בא דברו אמרת ה' צרפתהו" "ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו עד עת בא דברו אמרת ה' צרפתהו" (פרק ק"ה פסוק י"ח)  

שהצירוף שיוסף נהיה זהב נקי זה רק אחר שעבר את הניסיון העיקרי בבית הסוהר שלא להתחרט על מה 

שעשה! לכן "כלב" בפרשה שלנו הלך גם להתפלל, כי הוא פחד שאפילו שעכשיו הוא עומד בנסיון אבל מי 

יודע מה יהיה אחר כך כשהם יחזרו למדבר, כשיחזרו לבני ישראל, האם גם שמה הוא יעמוד בנסיון? לכן 

 כלב התפלל.

שלנו שמספר על "כלב" שעזב את שאר המרגלים והלך לחברון, מסופר גם קצת על ההיסטוריה של בפסוק בפסוק בפסוק בפסוק 

 חברון, הפסוק מבאר לנו שהעיר חברון נבנתה שבע שנים לפני עיר חשובה במצרים אשר שמה "צוען".

 צריך לספר לנו את העבר של העיר?למה למה למה למה 

רש"י ומסביר: לנח היו שלושה בנים, שם, חם, ויפת.  ל"חם" היו כמה ילדים אשר שמותם, כוש, מביא  מביא  מביא  מביא  

מצרים, פוט, וכנען. כנען היה גר בארץ ישראל ולכן נקראת תחילה ארץ כנען.  כיון שכנען הוא הבן הקטן של 

גדול  יותר  ומצרים  ממנו לא מסתבר שחם יבנה עיר בשביל הבן הקטן חם, 

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 

 מזל טוב לאוהבי תורה!
 ו“היעמנואל עטאשי ורעיתו ‘ הר

 בהגיע בנם למצוות
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

1 

    "שלח לך אנשים""שלח לך אנשים""שלח לך אנשים""שלח לך אנשים"

הספורנו אומר "שמא ישלחו הדיוטות שאינם מכירים 

בשבח הארץ ויספרו רק בגנותה, משה רבנו שלח 

מרגלים שגם יספרו בשבח הארץ "וגם זבת חלב 

ודבש" עכ"ל. משה רבנו נהג בחכמה ששלח את 

 .חכםחכםחכםחכםסופי תיבות ם" ם" ם" ם" אנשיך ך ך ך ל חחחחהמרגלים האלו "של

 (משב"א)                                                                  

 

"אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את "אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את "אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את "אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את 

 וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען" הארץ,הארץ,הארץ,הארץ,

כבר בפסוק הראשון למדנו שמשה רבנו שלח אותם 

. בפסוק הבא שוב נאמר  ''וישלח הארץ הארץ הארץ הארץ   את את את את   לתור לתור לתור לתור 

. לכאורה כפל לשון. כנען'' כנען'' כנען'' כנען''   ארץ ארץ ארץ ארץ   את את את את   לתור לתור לתור לתור אותם משה 

הראשון הכוונה   הארץ הארץ הארץ הארץ   את את את את   לתור לתור לתור לתור   -אפשר להסביר שה 

בעין של תורה.   הארץ הארץ הארץ הארץ , לראות את  תורה תורה תורה תורה מלשון    לתור לתור לתור לתור 

התייחסות   –  כנען'' כנען'' כנען'' כנען'' בפעם השניה ''לתור את ארץ  

נשמע בארצינו''  תורתורתורתורוראיה של  אחרית הימים. ''קול ה

= כנען כנען כנען כנען   190  –קץ    הקץ. הקץ. הקץ. הקץ. נוגע לגאולה העתידה עת יבוא  

190 

 ארץארץארץארץהראשון גאולה ראשונה אחר מצרים,   הארץהארץהארץהארץולכן 

 הימים. קץקץקץקץגאולה אחרונה לקראת  כנעןכנעןכנעןכנען

 (משב"א)                                                                   

    """""ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם"ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם"ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם"ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם

זה היה אחד החטאים של המרגלים. "ונהי בעינינו 

"וכן היינו   –ניחא, אפשר עוד להבין, אבל    –כחגבים"  

בעיניהם" מה בכך, מה אכפת לך איך אתה נראה 

 בעיני אחרים.                                   (ר' מ' מ' מקוצק)

    "אני ה' אלוקיכם""אני ה' אלוקיכם""אני ה' אלוקיכם""אני ה' אלוקיכם"

כשבעל ה"תניא" היה ילד, שאלוהו: היכן נמצא פסוק 

בתורה המסיים באותן המילים שבהן התחיל? ענה 

הילד מיד: במקום שמשה לא אמר אמת. השתוממו 

כולם על התשובה. והילד פרש מיד את דבריו. הפסוק 

הזה הוא בפרשת ציצית המתחיל: "אני ה' אלוקיכם", 

ובאותן המילים הוא מסתיים. אנו כשאומרים קריאת 

ואומרים "אני ה'   אמת אמת אמת אמת שמע אנו מסיימים במילת  

 אמת" ואילו משה לא אמר כאן "אמת". –אלוקיכם 

 (מגנזנו העתיק)                                                       

 
 מזל טוב לאנשי החסד!

 ו“הי אלי שי ורעיתו‘ הר
 על נישואי הבן

 

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
 

 7:18כניסת השבת: 
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 מזל טוב לעמלי תורה!
 ו“היפנחס אמיתי ורעיתו הרב 

 על נישואי בתם
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 פרשת שלח

 4המשך בעמוד 



 

האם נשים שלא מתפללות  שחרית 
 בשבת יכולות לאכל לפני קידוש

שאלה זו תלויה האם נשים חייבות בתפילה הנה  הנה  הנה  הנה  

 וכמה תפילות חייבות,

ברכות (כ' ע"ב) כתוב , נשים ועבדים חייבים במשנה במשנה במשנה במשנה 

בתפלה ובברכת המזון. והנוסחא בגמרא שלפנינו 

היא: חייבים בתפלה, מאי טעמא, משום דרחמי 

נינהו. אולם הרמב"ם גורס כנוסחת רבו הרי"ף: מאי 

 טעמא, משום דמצות עשה שלא הזמן גרמא היא.

הלכות תפילה  פרק א הלכה א כתב מצות הרמב"ם  הרמב"ם  הרמב"ם  הרמב"ם  

עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה' 

אלהיכם, מפי השמועה 

יא  ה ו  ז ה  וד שעב ו  למד

ו  ולעבד נאמר  תפלה ש

בכל לבבכם אמרו חכמים 

אי זו היא עבודה שבלב זו 

תפלה, ואין מנין התפלות 

ן משנה  מן התורה, ואי

התפלה הזאת מן התורה, 

ואין לתפלה זמן קבוע מן 

התורה. וכתב לפיכך נשים 

ועבדים חייבים בתפלה 

ה  לפי שהיא מצות עש

 שאין הזמן גרמא,

חן   ל ו חן  בש ל ו חן  בש ל ו חן  בש ל ו ות בש כ רוך  הל ע

תפלה סימן קו סעיף ב 

 , ם י ד ב ע ו ם  י ש נ ב   ת כ

שאע"פ שפטורים מק"ש 

חייבים בתפלה, מפני שהיא מ"ע שלא  הזמן גרמא 

כ"כ הרמב"ם   -וכתב המגן אברהם  מצות עשה  

דס"ל דתפלה מ"ע דאורייתא היא דכתיב ולעבדו 

בכל לבבכם וכו' אך מדאורייתא די בפעם אחד ביום 

ן  נהגו רוב נשים שאי ובכל נוסח שירצה ולכן 

מתפללות בתמידות משום דאומרי' מיד בבוקר 

סמוך לנטילה איזה בקשה ומדאורייתא די בזה 

ואפשר שגם חכמים לא חייבום יותר והרמב"ן סובר 

 תפלה דרבנן וכן דעת רוב הפוסקים,

דברי המ"א כתב בתוספת שבת ס' רפ"ו כיון ע"פ  ע"פ  ע"פ  ע"פ  

שאומרות איזה בקשה (כגון ברכות השחר) יצאו ידי 

תפילה וא"כ חייבות בקידוש ואסורות לשתות 

אפילו מים עד אחר הקידוש , אולם בפרי מגדים ס' 

רפ"ט כתב שאפילו אמרו איזה בקשה כיון שלדעת 

הראב"ד מותר לטעום קודם קידוש של יום וגם 

לצרף שהם חייבות בכל התפילות מדרבן כאנשים 

בפרט אם רגילות להתפלל ולכן יכולות לשתות לפני 

קידוש, וגם בשדי חמד כתב לחלוק על דברי ה"א 

 שיוצאות בסתם בקשה בעלמא,

בחזון עובדיה כיון שיש פוסקים שסוברים וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

שנשים חייבות בתפילת מוסף , א"כ אפילו אמרו 

איזה תפילה או בקשה כגון ברכות השחר יכולות 

לטעום לפני קידוש שהרי לא התפללו מוסף ולא 

הגיע חיוב קידוש, ועוד כיון שדעת מהר"ם חלאווה  

בתשובה שנשים פטורות מקידוש היום  וכן שמע 

מהרשב"א ועוד ראשונים, יש לסמוך על זה , ומי 

שרוצה להחמיר לחייב נשים בקידוש היום זה אחר 

ה"מ כיון שהראב"ד ועוד תפילה ולא כשלא 

ראשונים פוסקים להקל אפשר להקל לנשים לטעום 

 אף ללא שהתפללו,

מתפללות שחרית ומוסף פשוט שיכולים ואם  ואם  ואם  ואם  

לשתות קפה  קודם תפילה לפני קידוש , ואם הם 

 חלשות אפשר לטעום מזונות, 

לציון כתב אשה שרגילה להתפלל, יכולה באור  באור  באור  באור  

לשתות קודם התפילה כדין האיש, אבל אשה שאין 

רגילה להתפלל, לא תשתה עד שתקדש. משום 

שעדיין לא חל עליו חובת קידוש. אבל באינה רגילה 

דיני   -הערות פרק כ    -להתשו"ת אור לציון חלק ב  

 קידוש בשבת הערה טו

שעדיין לא חל עליו חובת קידוש. אבל באינה משום משום משום משום  

רגילה להתפלל חל עליה מיד חובת קידוש, שהרי 

לא שייך לגבה תפילת שחרית שתתחייב לאחריה. 

פלל חל עליה מיד חובת קידוש, שהרי לא שייך 

 לגבה תפילת שחרית שתתחייב לאחריה.

החיים ס' רפ"ו ס"ק ל' בכף  בכף  בכף  בכף  

ה  ר מ א א  ל ם  א ש ב  ת כ

ה  ז י א ו  א ר  ח ש ה ת  ו כ ר ב

תפילה יכולה לשתות כמו 

אנשים, וכן כתב בספר אז 

נדברו , וכתב בבן איש חי 

שנה שניה פרשת בראשית  

ד  ו מ ע ה  ל ע ש מ ם  י ש נ ה

השחר חל עליהם חובת 

קידוש, ואסורין לשתות 

י  מים קודם קידוש, מפנ

דיש אומרים הנשים קיימי 

אדינא דאורייתא, שאין 

להם נוסח קבוע ולא זמן 

קבוע לתפלה, ובפעם אחד 

ביום שיאמרו נוסח תפלה 

יצאו י"ח, וא"כ לדידהו אין 

הקידוש תלוי בתפלה, ולפיכך משעלה עמוד השחר 

אסורין לטעום מים קודם קידוש, וכמ"ש הרב חסד 

 לאברהם בתשובה, ע"כ .

, ביום שבת, אם הן רגילות בילקוט  בילקוט  בילקוט  בילקוט   יוסף כתב 

להתפלל שחרית, מותר להן לשתות תה או קפה 

[אף עם סוכר] קודם התפלה. ואם אינן רגילות 

להתפלל שחרית, אסור להן לטעום כלום קודם 

הקידוש. ויש אומרים שבכל אופן מותר להן לאכול 

לפני קידוש של שחרית. ולכן אשה מינקת וכדו', 

יכולה לסמוך על דבריהם לאכול בלי קידוש של 

 בוקר.

משה כתב שהאשה נגררת אחר בעלה באגרות  באגרות  באגרות  באגרות  

שאם הוא לא התפלל שחרית יכולה היא לשתות 

 כמותו ואם התפלל שחרית לא יכולה לשתות,

אשה שרגילה להתפלל שחרית בשבת לסיכום :  לסיכום :  לסיכום :  לסיכום :  

בבוקר ועדיין לא התפללה  יכולה לטעום לפני 

קידוש כמו ביום חול , ואשה שלא רגילה להתפלל 

שחרית ומוסף בשבת מחמת שמטופלת בילדים 

וכדומה , אם לא אמרה ברכות השחר יכולה לטעום 

לפני קידוש ואם אמרה ברכות השחר רוב הפוסקים 

סוברים שלא תטעום כלום גם לא מים לפני קידוש , 

ובחזון עובדיה כתב שבשעת הדחק יכולה לטעום 

כגון שהיא חלשה, וכמובן שיכולה לעשות קידוש 

ולאכל כזית מזונות, או לשתות רביעית ממיץ 

 ענבים.

  

 הרב חיים דדש

בעיירות השדה, החזיק רבי ישראל כנהוג  כנהוג  כנהוג  כנהוג  

ר   , לשם   –מאי החפץ חיים פרה בביתו

אספקת חלב, וכך נזדמנו לפניו הלכות רבות 

בעניני נזיקין שמצא מקום להזהר בהן. הוא 

בחר מתכלחילה פרה שאינה מועדת להזיק, 

והוא עצמו היה מטפל בשמירתה כראוי, 

היה בודק תדיר אך דלת הדיר שבו שהתה 

סגורה כראוי, והיה מזהיר בשמירתה, לבל 

תרעה בשדות אחרים. באחד הימים יצא 

החפץ חיים את ביתו למרחקים להביא את 

ספריו בפני תושבי העיירות, לפתע נזכר כי 

שכח להזהיר במיוחד את בני ביתו לשמור 

היטב על הפרה ושלח שליח מיוחד להזהירם  

ד  ו מ ל ל ב  ש י  , ה פ ו ק ת ה  ת ו א ב  . ך כ ל  ע

בפרישות בעיר הסמוכה וויסילשוק. פעם 

הוא פגש עגלונים מראדין וביקש מהם 

למסור מכתב דחוף לאשתו. העגלונים שהיו 

סקרנים פתחו את המכתב, ומה השתוממו 

לקרוא בו שהוא מזהיר את אשתו שלא תתן 

לפרה לצאת ביום השוק לרחובות העיר, כי 

ביום זה עוברות שם הרבה עגלות של נכרים, 

והפרה עלולה לאכול מהן קצת תבן או קש, 

ולהזיקן ב'שן' באכילתה, והיות שבן נח אינו 

מוחל אפילו על פחות משוה פרוטה הם 

  עלולים להכשל בעון גזל...

 

****** 

 

סיפור שסיפר הגאון הצדיק רבי דוד זהו  זהו  זהו  זהו  

חנניה פינטו על הרב הגאון רבי שמעון ברוך 

סלומון זצ"ל רבה של פתח תקווה. אשר היה 

ידוע בקנאותו לכבודה של השבת, ונפשו 

ת  ב ש י  ל ו ל י ח ם  נ ש י ש ע  ו מ ש ל ה  ר ע ס נ

והיה נלחם בכל כוחו לסלק  בפרהסיא 

תופעה זו מעירו. הקשר המיוחד שלו עם 

שבת קודש החל כבר בעת לידתו, כאשר 

לידתו הייתה בשבת ואימו סירבה בכל תוקף 

 . ם י ל ו ח ה ת  י ב ל ב  כ ר ב ה  ת ו א ו  ע י ס י ש

ובמסירות נפש אזרה כוח ללכת ברגל, וגם 

 פטירתו הייתה בערב שבת.

רבים הרימו ראש, וניסו בכל כוחם מתנגדים מתנגדים מתנגדים מתנגדים  

למנוע מן הרב להפריע להם בחילולי השבת, 

אבל עוצם קדושת השבת שבו, גברה על 

מתנגדיו. מידי שבת עמד מול מוקדי חילולי 

השבת בעיר, ובדמעות נשא דברים מרגשים 

חוצבי להבות אש על שמירת השבת. האמת 

הפנימית, הכאב העמוק ואור תורתו ויראתו 

עשו רושם כה רב עד שהיו כאלו מן המחנה 

 השני שהצטרפו למאבקו של הרב.

בחוש כי כל מי שפגע ברב לא יצא ראינו  ראינו  ראינו  ראינו   

נקי. מקרים רבים היו שכבוד התורה וכבוד 

ת  א ו  ע ב ת ת  ב ש ה
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 7המשך בעמוד 



 ארך אפיים 
ששמע אותי זמן רב מכיר בוודאי את החשיבות המיוחדת שאני נותן הציבור  הציבור  הציבור  הציבור  

לחילוקי הדעות בין הקב"ה למשה רבנו . את משה רבנו אי אפשר לבטל 

ולחשוב שהוא טועה . הוא בוודאי צודק כשהוא מתווכח עם מי שהוא . אבל 

כשהוא מתווכח עם הקב"ה אי אפשר לחשוב כך . הקדוש ברוך הוא בוודאי 

צודק אבל עצם היווצרות מצב של חילוקי דעות בין הקב"ה לנברא כל שהוא 

היא מסחררת והיא מצביעה על העובדה שהקב"ה לא דורש מבני אדם נאמנות 

עיוורת ואינו אוסר עליהם לחשוב אחרת ממה 

וזה גם מצביע על הסבלנות   , שהוא חושב 

 האלוקית לשמוע דעות המנוגדות לדעתו.

אבינו ניגש אל הקב"ה להתווכח על כשאברהם  כשאברהם  כשאברהם  כשאברהם  

ההחלטה האלוקית להשמיד את סדום ועמורה 

הוא זוכה לשבחים על כך ודוד המלך כותב עליו 

"אהבת צדק על כן משחך ה' אלוקים למלך " . 

לכאורה התנהגותו של אברהם אבינו אינה 

מובנת , במקום לשמוח על שסוף סוף סדום 

שנלחמה מלחמת חורמה בדרכו של אברהם 

אבינו והנה הקב"ה מדבר על עשיית חשבון 

עמה , במקום לומר שהנה ברוך השם יעשה צדק 

בעולם , במקום זה אברהם אבינו מחפש דרכים 

להציל את סדום מחורבנה . "אולי יש חמישים 

צדיקים בתוך העיר" ואולי קצת פחות ואם כך 

והקב"ה מסכים עם   . אסור להחריב אותה 

ומשבח את אברהם א'   –כנראה בחיוך    –אברהם  

 על דבריו!

מוכרחים לומר שאברהם אבינו גילה דרך לא  לא  לא  לא  

חדשה בהנהגת העולם שאם יש מספר מסוים 

של צדיקים בתוך העיר הקב"ה חייב להתחשב 

בהם ולא להביא לחורבן המקום , יותר מסתבר 

ן  י ת מ ה ל  ב א ה  ז ל  ע ב  ש ח ו  מ צ ה ע " ב ק ה ש

שאברהם א' יבקש את זה , אבל גם אם זה נכון 

הנה המחשבה שאברהם אבינו כאילו כפה על 

הקב"ה הנהגה חדשה בעולם היא מחשבה יפה , 

 מסחררת ומעלה את אברהם א' לגובה עצום !

יונה הנביא שיצא למלחמה נגד הצלת דווקא  דווקא  דווקא  דווקא  

נינווה ומניעת חורבנה נינזף על דבריו וכנראה 

הוא יפסיד את האפשרות להינבא יותר וזה בגלל 

שיונה יצא למלחמה נגד מידת הרחמים ואת זה 

הקב"ה לא אהב אבל אברהם נלחם נגד מידת 

 הדין והקב"ה אהב את זה !

בפרשה שלנו מספרים חז"ל ורש"י מביא והנה  והנה  והנה  והנה  

את דבריהם ומספר בפסוק י"ח בפרק י"ד על מה 

שכתוב בתורה שמשה רבנו פנה לקב"ה והזכיר 

לו שכשעלה משה למרום אחרי חטא העגל 

ומצאו לקב"ה שהוא יושב וכותב י"ג מידות של 

רחמים וכשכתב "ארך אפיים" שאל הקב"ה 

למשה איך הוא מבין את המידה הזאת כלומר 

על מי היא מגוננת ? אמר לו משה שלפי דעתו 

היא מגוננת על הצדיקים ! אמר לו הקב"ה שהוא 

טועה ושהמידה הזאת מגוננת אף על הרשעים ! 

אמר לו משה בלשון של בתמיהה "רשעים יאבדו 

"?! כלומר איך מגיעה מידה זאת של ארך אפיים לרשעים ? אמר לו הקב"ה חייך 

שאתה צריך לדבר ! כלומר עוד יבוא זמן ואתה בעצמך תצטרך את ההנהגה 

 הזאת !

במרגלים התפלל משה ב"ארך אפיים" שאל אותו הקב"ה הללו כשחטאו  כשחטאו  כשחטאו  כשחטאו  

שאתה מתפלל עליהם הם צדיקים או רשעים , אמר לו משה שהם רשעים , 

אמר לו הקב"ה הלוא אמרת לי שרשעים יאבדו ? אמר לו משה והלוא אתה 

! לא   כאשר דברת אמרת לי אף לרשעים , אמר לו משה ועתה יגדל נא כוח ה'  

 כמו שאמרתי אני שרשעים יאבדו אלא כמו שאמרת אתה אף לרשעים !

מאריך כאן להסביר למה לא הזכיר משה רבנו מידת ה' ה' ולא הזכיר הרמב"ן  הרמב"ן  הרמב"ן  הרמב"ן  

מידת אמת כי משה רבנו ידע שהדין מתוח עליהם ואי אפשר לבקש מחילה על 

החטא שלהם ורק ארך אפיים דהיינו שהעונש יתפרס על ארבעים שנה ושלא 

ישחטם כאיש אחד וגם זה רק בגלל שלא יהיה חילול ה' שמצרים יאמרו מבלתי 

 יכולת ה' וכו '  

לומדים כאן כמה דברים חשובים . הדבר הראשון שגם משה רבנו הבין ואנחנו ואנחנו ואנחנו ואנחנו 

את חשיבותה של מידת ארך אפיים והיה ברור לו שהצדיקים למרות שהם 

צדיקים הם זקוקים למידת ארך אפיים ! זה היה מובן אצלו שבלי "ארך אפיים" 

ל  ו כ י א  ל ם  י ק י ד צ ה ל  ש ם  ג  , ם  ל ו ע ה ל  כ

להתקיים ! כי "הן בקדושיו לא יאמין ובמלאכיו 

 ישים תהלה "

השני נוגע לרשעים . עליהם טען משה הדבר  הדבר  הדבר  הדבר  

רבנו אסור להחיל את מידת ארך אפיים , 

"רשעים יאבדו" צעק משה רבנו . מי צריך 

אותם בעולם ? וזה היה דומה למה שהקב"ה 

אמר לאברהם אבינו "ארדה מנא ואראה 

כלה ! אכלה   –הכצעקתה הבאה אלי עשו ואז  

 אותם מיד !

אברהם אבינו התווכח עמו וטען כנגדו אבל  אבל  אבל  אבל  

"אתה תופס את החבל בשתי קצותיו ! בראת 

עולם ובראת דין אם דין אתה תופס אין עולם ! 

ואם עולם אתה תופס אין דין ! אתה צריך 

לשחרר חבל אחד מבין ידיך ! "חלילה לך 

מעשות הדבר הזה" . ובאמת מגיע רגע שבו 

"השופט כל הארץ לא יעשה משפט "! כלומר 

כשאתה בא לשפוט את כל הארץ אתה צריך 

להניח את מידת המשפט בצד ולא להשתמש 

 בה !!

עולם לא יכול להתקיים על מידת הדין כלומר  כלומר  כלומר  כלומר  

בלבד ויש רגע שבו מתנגשת הנהגת העולם 

במידת הדין ומידת הדין מתכופפת ומתבטלת 

ומידת הרחמים מקבלת את חבל ההנהגה של 

ו  לנ ! אולי זה קשור במה שידוע  העולם 

שהמשיח יבוא או בדור שכולו זכאי או בדור 

שכולו חייב .ואיך צריך להבין את זה ?אז אולי 

זה מתחבר שבדור שכולו חייב מידת הדין 

מתבטלת וההנהגה עוברת למידת הרחמים 

 דרך הידיים של "ארך אפיים" !

כבר נרמז בפרשת בראשית כשרש"י מביא זה  זה  זה  זה  

דברי חז"ל שבכל ששת ימי בראשית כתובה 

מידת אלוקים דהיינו מידת הדין , ולמה ? מפני 

שרצה הקב"ה לברוא עולמו במידת הדין אבל 

כשראה שאין העולם מתקיים כי במידת הדין 

יגיע עד מהרה העולם לסיומו שיתף הקב"ה 

את מידת הרחמים ויותר מכך אף הקדים 

נברא העולם במחשבה  ן וכך  רחמים לדי

 שנייה !

 ב. 

לנו לבאר על איזה רשעים מדברת נישאר  נישאר  נישאר  נישאר  

 מידת ארך אפיים ?

את ספר יונה הנביא מצאנו שם כשלמדנו  כשלמדנו  כשלמדנו  כשלמדנו  

בכתוב שה' אמר ליונה "קום לך אל נינווה כי 

עלתה רעתם לפני" ! ומה פירוש המילים "עלתה רעתם "? אז הסברנו את זה 

שזה שייך לסכויי האדם לחזור בתשובה. וכאשר האדם הרשיע עד כדי כך 

שאין סיכוי שיחזור בתשובה זה הוא הרגע שנקרא "מילוי הסאה" ועל זה כתוב 

ש"עלתה רעתם לפני " ! כלומר שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שכבר 

 הרב דוד וייס

 

 

 

יונה הנביא שיצא למלחמה ”

נגד הצלת נינווה ומניעת 

חורבנה נינזף על דבריו 

וכנראה הוא יפסיד את 

האפשרות להינבא יותר וזה 

בגלל שיונה יצא למלחמה 

נגד מידת הרחמים ואת זה 

הקב"ה לא אהב אבל אברהם 

נלחם נגד מידת הדין 

 ”והקב"ה אהב את זה!
 

המשיח יבוא או בדור ”

שכולו זכאי או בדור שכולו 

חייב, ואיך צריך להבין את 

זה? אז אולי זה מתחבר 

שבדור שכולו חייב מידת 

הדין מתבטלת וההנהגה 

עוברת למידת הרחמים דרך 

 “הידיים של "ארך אפיים"!
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ה  ב ו ש ת י  ר ע ש ו  ל ע נ נ

בפני החוטא ואז הוא 

 נקרא רשע .

מה שרבותינו בעלי אבל אבל אבל אבל 

ו  נ ות מדו א לי ר  וס המ

גם להם הקב"ה משתמש במידה   שגם אלה שלא נראה עליהם תקווה לתשובה 

זאת של ארך אפיים ! (ראה בדעת תורה לרבנו ירוחם לייבוביץ' בפרשת שלח 

שכתב כן ) מתבאר מדבריו שמידת ארך אפיים היא הנהגה שאינה תלויה 

בחוטא עצמו , אלא היא מידת סבלנות עצומה של הבורא ית' שבה מנהיג את 

 העולם וזה נותן לנו פתח להבין הרבה דברים שעד כה לא היו ברורים אצלנו .

זאת קשורה כנראה למה שאנו אומרים בפיוטים ליום שני של ראש הנהגה  הנהגה  הנהגה  הנהגה  

השנה . כתוב שם כך : "והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו איוותה ויעש , נורא 

וקדוש ". הביא מורי ורבי לפרש בשם רבנו ניסים ז"ל שבשעת הדין בראש 

השנה יש רגע אחד שהמקטרגים והסנגורים גומרים לומר את מה שיש להם 

לומר ואז הקב"ה משחרר את כולם והוא נישאר לבד . זה נקרא "והוא באחד ! 

"ומי ישיבנו ?כלומר מרגע זה אין מי שיכול להשפיע על ההחלטה שלו ! וזה רגע 

מסוכן מאד אבל יש לנו סיכוי טוב כי "נפשו איוותה ויעש" כלומר נפשו של 

הקב"ה שברא את העולם כי הוא רצה בכך ממשיכה לפעול גם עתה ! כל בריאת 

העולם שייכת למה שנפשו רצתה את הבריאה . בזה הוא "נורא וקדוש" . גם 

 "נורא" במשמעות מפחידה וגם "קדוש" במשמעות מרגיעה .

זה כתוב באחד מפזמוני הסליחות "מטה כלפי חסד להטות איש לתחייה , על  על  על  על  

 עמך לחסד הטה גמול נא עליו וחיה , כתוב תיו חיים והיה על מצחו תמיד !"

שייך למידת ארך אפיים שדברנו עליה עתה . היא מנצחת על כל הפעילות זה  זה  זה  זה  

בעולם וגם ברגעים אפלים כאשר הדרך לתשובה נראית כמו חסומה וחסרת 

סיכוי מנצחת מידת ארך אפיים והסבלנות האלוקית את כל החושך השורר 

 בעולם ונסו הצללים מתחתיות ארץ !

זה למד משה רבנו כשעמד לבקש הקלה בעונש דור המרגלים שהיה חטאם את את את את 

חמור ביותר ולא מצא דבר אחר לבקש רק את המידה שהקב"ה לימד אותו 

 וגילה לו שהיא פועלת אף לרשעים . ארך אפיים !

עלינו להתאזר בסבלנות ולהחזיק בידינו מידת ארך אפיים כשאנו פוגשים כמה כמה כמה כמה 

כאלה שאנו בטוחים עליהם שהם רשעים ודינם נחרץ למוות . "אסור לרחם 

עליהם אנו צועקים" . הבה נלמד מהקב"ה שהוא מלך העולם ובידו הכול 

וכשעוברים על רצונו זה נראה שעושים את זה דווקא להכעיס אותו וזה בוודאי 

לא מוצא חן בעיניו , אבל הוא קבע את ההנהגה של ארך אפיים ואפילו 

לרשעים שיכול להיות שאבד הסיכוי שהם יחזרו בתשובה ! ובכל זאת הוא 

 מאריך אף !

לא אומר שהוא וותרן . אסור לומר כך . בסופו של סיפור הוא יגבה את חובו זה זה זה זה 

מהרשעים , אבל עד אז ארוכה הדרך . הוא מאריך אף ! ומה הוא מאריך אף, אף 

 אנו נלמד ממנו ונהיה כמותו !

 

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 ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.

 הרב דוד וייס
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לפני שהוא בונה עיר לבן הגדול! לכן קשה מה שכתוב בפסוק שלנו שחברון שהיא בארץ כנען נבנתה שבע 

 שנים לפני העיר צוען שהיא העיר של מצרים.

שמביא רש"י ומסביר שכונת הפסוק הוא לומר שחברון היא עיר מלאה סלעים שלא זורעים שם הרבה, אלא אלא אלא אלא 

ולכן שם היו קוברים את המתים, בית קברות! והעיר צוען שבמצרים היא העיר הכי טובה ומשובחת שם, 

 והפסוק מלמד שהעיר הכי פשוטה בארץ ישראל היא טובה פי שבע מהעיר הכי טובה של מצרים!

 , למה צריך להאריך כל כך, הרי היה אפשר לומר ארץ זבת חלב ודבש בשבחה של ארץ ישראל ודי?וקשהוקשהוקשהוקשה

ם אתן משל:  בשמחות או בשבע ברכות הבא לדבר ולדרוש בשבח חבירו הוא מרחיב לבאר את מעלותיו, או שהוא מפרש מידה טובה שיש בו, ואנו רואי אלא  אלא  אלא  אלא  

 אלושבשבע ברכות למשל מרחיבים הדרשנים לדבר בשבח החתן והכלה, ומה שיש כח ביד הדרשנים להרחיב בשבח של החתן הוא בגלל שהדרשן מכיר מעלות  

קצת כל יום מד  גם בעצמו פחות או יותר, ולמשל אם יאמרו שהחתן הוא עמל בתורה הרי שהדרשן גם אם אינו לומד תורה יומם ולילה אבל כיון שהוא עצמו גם לו 

 לכן הוא יכול לדבר על מעלותיו של השני והוא יכול לדמות בנפשו את גדולתו של הזולת ולהרחיב בדיבור על כך.

אף ין  כל זה בבני אדם שדומים זה לזה ואפילו קצת אז יכולים לדבר כל אחד בשבחו של חבירו, אבל אם למשל ירצה אדם לדבר בשבחו של הרמב"ם הרי א אבל אבל אבל אבל 

היה בדרגה וא  אחד היום שיכול להבין את גדולתו כלל, כי זה לא רק שהרמב"ם הוא יותר ממנו, אלא הרמב"ם זה אדם אחר לגמרי! הוא לא רק יותר ממך, אלא ה 

ן מי שרוצה ולכ שאין לנו השגה להתחיל לדבר עליו!  מה תאמר עליו? שהוא היה ירא שמים?  הרי זה כל כך רחוק מאיתנו אנחנו לא אלה שיכולים לדבר עליו!   

ים לדבר בשבחו הוא לא יכול לפרט את המעלות, אלא רק לומר שהרמב"ם הוא לא כשאר האדם ודרך שבחו של הרמב"ם אפשר רק על ידי היחס לשאר האנש 

 ולומר שהרמב"ם הוא לא כמו השאר! וזה המפורסם מה שאומרים ש"ממשה ועד משה לא קם כמשה"!

 עוד כמה מקומות שאי אפשר לדבר על האנשים ולכן אפשר רק לומר שהוא לא כמו השאר, ואתן דוגמאות:מצאנו מצאנו מצאנו מצאנו 

יד, הספ מלכים א' (פרק י"ג פסוק ל') מסופר על נביא אמת שמת, ומי בא להספיד אותו? בא להספיד אותו אדם שהיה נביא שקר!  וכתוב שם שהנביא שקר  בספר בספר בספר בספר 

שייך שהוא   לא   ומה הוא הספיד?  כתוב שם שהוא אמר "הוי אחי"!  וכי נראה לכם שזה הספד שאדם רק צועק ואומר "אוי אוי אחי"?!  אלא רואים שם שנביא שקר 

וא אינו יכול לומר! ה ה יספיד נביא אמת, הרי מה הוא יכול להגיד עליו שהוא היה עניו,  מה אתה מבין בכלל בענוה?  לכן כתוב שהוא רק אמר "הוי אחי" כי יותר מז 

 רואים שיש אנשים שמגודל המעלה שלהם אין אדם אחר יכול לדבר עליו.

בר אפשר לראות בעוד דברים שאין לנו השגה בהם, שדרך השבח בדברים אלה הוא רק בלשון של הבדלה מדברים אחרים הפחותים, במשה רבנו כתוב בבמד וכך וכך וכך וכך 

", הנה פירש ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בוויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בוויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בוויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו(פרק י"ב) "

וק השווה הפס הפסוק לסבר לאוזני כל בני ישראל את מעלתו של משה ולא ביאר הפסוק לכתוב רק את מעלתו, כי אין לנו אפשרות להבין בכלל את מעלתו, ולכן  

 אותו לאנשים אחרים שאחרם הנבואה אליהם היא בחלום, אבל במשה זה לא נבואה בחלום אלא דרגה הרבה יותר גבוהה!

ו יובן הפסוק שלנו, גם במעלת ארץ ישראל כאשר אדם בא לפרש את גודל ועיקר מעלתה של ארץ ישראל, אי אפשר לומר את המעלה בפירוש כי אין לנ וכעת  וכעת  וכעת  וכעת  

הכי אתם מכירים את העיר צוען במצרים שהיא העיר    -השגה בגודל המעלה של ארץ ישראל!  ולכן הפסוק כדי להבהיר לנו את גודל מעלתה היה צריך לומר 

 משובחת שם?!  כן, יופי!  אז חברון שהיא הכי פחותה בארץ ישראל היא טובה יותר פי שבע!

"!  מכירים מה זה כסף?!  טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף גם בתורה צריך להסביר כלפי דברים אחרים, ולכן אמר דוד המלך בתהילים (פרק קי"ט פסוק ע"ב) "כך כך כך כך 

 כן, יופי!  אז תורה זה הרבה יותר טוב!

 1המשך מעמוד 

 היה שותף בזיכוי הרבים!
 שבועות 9-שקל ל 1000עלות העלון השבועי סביבות 

 תמו כרטיסי ההדפסה
 !, תזכו למצוות800שקל, צריך עוד  200נתרם 
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 ט“ו על נישואי הבן במזל“אלי שי ורעיתו הי‘ מזל טוב להר
 בשמחה גדולה!!

 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

ו על נישואי הבת “פנחס אמיתי ורעיתו הי‘ מזל טוב להר
 ט“במזל

 בשמחה גדולה!!
 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

ו “עמנואל עטאשי ורעיתו הי‘ מזל טוב להר
 בהגיע בנם למצוות בשמחה גדולה!

 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!
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 החלו העבודות לסלילת הכבישים הפנימיים באבנים משתלבות‘ ברוך ה
 רחוב אחרי רחוב!

יישר כח גדול לוועד השכונה על העמל הרב לתיאום ולחץ לסיים 
 את כל עבודות הפיתוח בהר שמואל!! 

 בשורה לתושבי השכונה

 אחרי עמל רב, פגישות, לחץ, תיאום, ועוד נפלאות הבירוקרטיה

 בקרוב (הובטח תוך שבוע ימים!) תיכנס לשכונתנו תחבורה ציבורית!!

 ו“אליהו מלכה הי‘ יישר כח לוועד השכונה ולר

 

 ותודה וברכה מיוחדת למי שהפך כל אבן לסייע בדבר ולהביאו לידי גמר

 ו“היחיים ביטון הרב 

 שנים של נסיעות רבות של הורים וילדים יבואו לסיום

 וזכות הרבים תלוי במעשיכם הברוכים!

  לכל תושבי השכונה היקרים! הזמנה זו אישית!!!!



 אבידת הגוי מתי צריך להשיב
השו"ע חו"מ (הלכות אבידה ומציאה סימן כתב  כתב  כתב  כתב  

רס"ו סעיף א') אבדת העובד כוכבים מותרת, שנא' 

אבידת אחיך והמחזירה, הרי זה עובר עבירה, מפני 

שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה. ואם החזירה לקדש 

את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי 

אמונה, הרי זה משובח. ובמקום שיש חילול השם, 

יב להחזירה. ובכל מקום  וחי אבידתו אסורה 

מכניסים כליהם ככלי ישראל, מפני דרכי שלום. 

עכ"ל. והטעם שאין משיבין אבידה לגוי כתב רש"י 

(בסו"פ א' דכתובות) משום שמשוה אותו לישראל 

ועובר משום למען ספות הרוה את הצמאה. ואיכא 

איסורא להחזיר אבידה לגוי, והיינו דוקא שאבד 

הדבר לגוי ואינו יודע 

 , ' ו ד כ ו ם  ו ק מ ה  ז י א ב

א  ל א  נ ו ו ג י  א ה כ ב ו

יחשוד ביהודים שגנבו 

לו. כמבואר בסמ"ע (סי' 

ב  ) שכת רס"ו ס"ק ד'

דלא אסרה התורה אלא 

השבת אבידה דנפלה 

י  ל ב י  ו ג ה ה  י ל ע ב מ

ע  ד ו י ו  נ י א ו  , ו ת ע י ד י

באיזה מקום נפלה וליד 

 . ה א צ מ ש ה  ע י ג ה י  מ

אבל אם יש בו צורך וכ"ש בשביל לקדש שם שמים 

מותר. וכ"כ בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"א סימן ק"נ 

ד"ה אך) דהאיסור הוא רק בכוונתו לטובת העכו"ם 

מצד שמשווהו לישראל ומצד רחמנותו, ומראה 

בעצמו שלא חשובה לו מצות בוראו שלעכו"ם לא 

נצטוה להחזיר. ע"כ. ולכך אסיק דהיכא דיש ספק 

להחזיר יש להחזיר לגוי דכולי האי ליכא איסורא. 

 ועיין להלן בדברי הטור.

בחידושי הגרעק"א (עמ"ס ב"מ דף כ"ב: ד"ה וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע   

אבידת אחיך הובא בפתחי תשובה חו"מ סי' רס"ו 

סק"א) שהסתפק בחפץ של גוי שישראל נטל עליו 

אחריות שמירה ואבד אם חייב להשיב לו, ונשאר 

בצ"ע. (שאם המוצא לא ישיב לגוי יהיה הישראל 

חייב לשלם לו) ולפי דברי האגרו"מ דאף במקום 

ספק יכול להחזיר, למעשה נראה שיחזיר לישראל. 

וע"ע בתורה תמימה (פרשת נצבים כ"ט י"ח אות 

י"ז) דעכו"ם בזה"ז דינם כגר תושב לענין השבת 

אבידה. וע"ע בהגהות חכמת שלמה (על הגיליון 

 שם) שכתב בפשיטות שחייב להחזיר. ע"כ

היכא שהיה חפץ של ישראל ביד העכו"ם אבל  אבל  אבל  אבל   

ואבד צריך להשיב החפץ לישראל ואסור ליתן לגוי 

אפילו אי איכא קידוש השם. כמ"ש הטור (חו"מ 

סימן ע"ב) בשם מהר"ם מרוטענבורג וז"ל: עכו"ם 

שהלוה לישראל על המשכון ונפל הימנו ומצאו 

ישראל, חייב להשיבו לבעליו לפי שגוף המשכון שלו 

ולא היה לו לעכו"ם עליו אלא שיעבוד. וכיון שנפל 

ממנו ומצאו ישראל אחר פקע שיעבודו דאין 

להחזיר אבידה לעכו"ם, דאם בא לומר לשום 

קידה"ש אחזירנו לעכו"ם, יקדש השם בשלו ולא 

 . "ל בלא דעתם. עכ ים  ר בשל אח שם  ה ש  יקד

ולכאורה פשיטא דחייב משום דמבריח ארי מנכסי 

חבירו הרי הוא בכלל השבת אבידה כמבואר בגמ'. 

(ב"ק דף נ"ח.) וכללא דמלתא כל מקום שיש על 

ן  בי האבידה אחריות הישראל צריך להשיבה 

לעכו"ם בין לישראל, והיכא שהאחריות היא על הגוי 

 דינה כהשבה לגוי.

מה שנתבאר באבידה של גוי כגון דרך נפילה וכל  וכל  וכל  וכל  

וכדו', אבל אבידה ששכח הגוי דרך הנחה כגון 

שהניח במקום מסויים ועתיד לחזור, אסור ליקח 

אותה דהוי גזל הגוי. כמ"ש בספר נתיבות המשפט 

(סי' ר"ס סק"ד) דדוקא באבידה התירו ברוב נוכרים, 

אבל בהנחה אפילו ודאי נוכרי אסור. וכן הוכיח 

מהסמ"ע. אבל בדברי הש"ך (שם סק"ה) משמע 

דדוקא ברוב ישראל אסור ליקח בדרך הינוח, ונראה 

משום דס"ל דהוי ספק הינוח ובכל ספק דעכו"ם 

מותר באבידה. (עיין פתחי חושן הלכות אבידה פרק 

 א' ס"ק נ"ה)  

שבכל דיני ישראל ועכו"ם המבוארים בש"ס ותדע  ותדע  ותדע  ותדע  

ובתלמוד ובפוסקים א"צ לומר שהם על דקדוק 

האמת. אלא אפילו הם 

ע"פ תורת  "החסד עם 

הבריות" שבדבר. ואין 

בזה משום הפליה ח"ו 

א  ל א  . ת ו מ ו א ה י  פ ל כ

שהתורה דקדקה מדין 

גניבה או גזל אם צריך 

להשיב, שהרי באומות 

ת  ב ש ה ן  י ד ם  ה ל ן  י א

אבידה, ואם היו מוצאים 

דבר הרי אלו שלו, ולכך 

גם בדיני ישראל. וכדין 

גוי שבא לדון בדיני תורה דנים אותו לפי חוקותיהם. 

כמבואר בשו"ע (חו"מ סי' כ"ו) ולפיכך מי שיבוא 

ויאמר אני רוצה להתחסד עם הגוי ולהחזיר לו, הרי 

 זה בגדר חסיד שוטה. ודו"ק. 

הדין אמת שבדבר, אבל חוץ מזה יש לנו בשאר וזה וזה וזה וזה 

דברים להיות עם העכו"ם בשויון משום דרכי שלום 

כמבואר בגמ' גיטין (דף נ"ה.) שמרפאים חוליהן 

ומפרנסים לעניי עכו"ם וכדו'. וענין זה הוא סוגיא 

בפני עצמה, ואיך היחס לזה מדברי חז"ל. ובמקום 

אחר נבאר בהרחבה משפטה, ולא הבאתי לך רק 

אפס קצהו, מפני אגודות ושאר פעילים הדורשים 

 שויון מבלי לדעת תורת השויון.

עלבונם, גם מהמתנגדים למאבקו של הרב היו 

שהרגישו בכך ושחרו אל פתחו של הרב 

 לבקש מחילה.

מחנה המתנגדים לשמירת השבת, בלט בתוך בתוך בתוך בתוך  

במיוחד אדם דומיננטי ומרכזי שהיה סוחף 

אחריו את ההמון ומסית אותם כנגד הרב 

והשבת. אותו אדם הרהיב עוז להגיע עם 

קבוצת נערים לעבר בית הרב, וברוב חוצפתו 

חירף וגידף במשך דקות ספורות, באופן 

שהחריד את השומעים. מעט מתלמידי הרב 

שנקלעו לאותו מאורע, היו משוכנעים שלא 

יתכן כי אותו אדם יצא מכך נקי, אחד אף בא 

להתריע בו שהוא משחק באש ממש. ואכן 

לא איחר היום עד שאותו אדם נרצח באופן 

משונה ובלתי צפוי על ידי אדם שהוא עצמו 

 עזר לו.

ר   ח א ר  ל ח א ר  ל ח א ר  ל ח א , ל ב ר ה ל  ש ו  ת י ב ל ע  י ג ה  , ה מ ן  מ ז

החברותא של יום רביעי בלילה, ללימוד 

שהתקיים מידי שבוע מהשעה שתיים עשרה 

ועד השעות הקטנות של הלילה  בלילה 

(בשעות אלו היה הרב מכין את השיעור 

 הכללי שהיה מוסר ביום חמישי).

יום התקשה התלמיד להיכנס לבית, באותו  באותו  באותו  באותו   

כלב עמד בחצר בסמוך לדלת והיה נובח 

ומיילל וחסם את הכניסה. אחד מבני הבית 

פתח את החלון והציע לאותו תלמיד להיכנס 

מהכניסה האחורית. הוא סיפר שהכלב עומד 

כך כבר כמה שעות, וכדי למנוע את כניסתו 

 לבית, הם נכנסים מן הצד השני.

, התלמיד נכנס מהכניסה האחורית של ואכן ואכן ואכן ואכן  

הבית, ושקע עם הרב בלימוד הסוגיה במשך 

כמה שעות. כאשר הוא קם לצאת (והרב 

כדרכו מלווה אותו החוצה) שוב נשמעו אותם 

נביחות ויללות משונות מן הכלב. התלמיד 

עצר ואמר לרב "אולי מוטב שאצא מן הדלת 

. הרב לא הגיב, פתח את דלת  יה" השני

שניסה לשמור על   -הכניסה ולעיני התלמיד 

שהכלב לא יפרוץ פנימה, עמד מול הכלב 

ואמר לו "אני אומר עליך תהילים". באותו 

הרגע נדם קולו של הכלב, שב לאחוריו 

 ובריצה היסטרית רץ במעלה הרחוב ונעלם.

חזר התלמיד לישיבה וסיפר מה כאשר  כאשר  כאשר  כאשר  

האם אתה לא זוכר שראש   -שראה, אמרו לו 

הישיבה (באופן חריג לסגנונו ועדינות דיבורו) 

 אמר על אותו אדם "הני כלבי חציפי".

גדול כוחם של צדיקים, שדבריהם כמה  כמה  כמה  כמה   

נשמעים בשמים. הנה אדם זה נפטר ובא 

בגלגול כלב, והרב מחל לו ועבר על מידותיו 

ואף הסכים להיטיב עמו ולומר תהילים לעילוי 

 נשמתו.

 הרב עמנואל איפרגן
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 תועלת -שמירת הלשון 
בהלכות "עד אחד" מצינו, שאין דברי עד אחד מועיל, לכן אסור לו להעיד, והמעיד עבר בלאו של  הקדמה:הקדמה:הקדמה:הקדמה:

לשון הרע. עוד מצינו, שבמקרה שמועיל עדות של עד אחד (כגון לחייב שבועה), מותר ומחוייב להעיד. 

למדנו מזה, שהוא הדין בכל לשון הרע, אם יש "תועלת" בסיפורו, מותר לו לספר 
(א) 

. וכשאדם מתכוון 

לתועלת, אינו נחשב כ"לישנא בישא", שהרי הוא טוב במה שסיפר לתועלת. אמנם, יש הרבה פרטים לדין 

ב חוש של "תועלת", ואין להקל עד ששוקל במאזני צדק כל פרט ופרט לראות אם באמת נכלל ב"תועלת". מאידך גיסא, גם אין להתעצל ולהתעלם אם באמת  

", שיהיה לתועלת, שיכול לעזור לחברו להגן עליו מהיזק וכדומה. ואם מתעלם ולא עוזר לחברו, פעמים עובר גם באיסור של "לא תעמוד על דם רעך 
  

וכדלקמ' 

 בעזרהי"ת. 

בעיקר, יש חמשה אופנים של תועלת. סוגי תועלת:  סוגי תועלת:  סוגי תועלת:  סוגי תועלת:  
  

א) לתועלת הניזק: לספר מה שעשה המזיק 

כדי שהניזק יוכל לתבוע מה שגזל ממנו, או לשמור את עצמו שלא יבוא לו נזק להבא 
(ב) 

. ב) 

לתועלת החוטא עצמו (לשוב מדרכו): כגון לגלות חטאיו לרבו של החוטא כדי שהרב יכול להוכיח 

אותו. או לפרסם עליו שם רע עד שמוכרח לעשות תשובה 
(ג) 

. ג) לתועלת השלום: כדי לעשות 

שלום בין אדם לחבירו. ד) לתועלת העולם: מי שפורק ממנו אחד מהמצוות הידועות, יש תועלת 

לפרסם לרבים לגנותו ולבזותו, בעיקר כדי ללמד את הרבים שאין הציבור סובל דבר זה 
(ד) 

 .
  

ה) 

לתועלת תלמידיו ובניו: מי שפורק ממנו אחד מהמצוות שאינם ידועות לכל, כגון שיש לו מדות 

רעות, ושייך שאינו מכיר את חומר האיסור, לכן אין לפרסם לרבים, אבל מ"מ נכון להזהיר בניו 

ותלמידיו שיתרחקו מהחוטא, ולא ללמוד ממידותיו הרעות
(ה)

.
 

קודם לכל ה"תנאי תועלת", צריך לשער שבאמת יהיה תועלת. ואף במקרה לשער שהוא לתועלת: לשער שהוא לתועלת: לשער שהוא לתועלת: לשער שהוא לתועלת: 

שאין התועלת ברור אלא באופן "אפשר", מ"מ כל שמשער שהאפשרות של תועלת יהיה יותר 

קרוב מהאפשרות של קלקול, גם זה דינו כ"תועלת" 
(ו) 

. [ואף אם לבסוף לא יצא התועלת, לא 

אמרינן שנתגלה למפרע שסיפורו היה לשון הרע בשוגג, שהרי כל שמתחילה משער בטוב טעם, היה מותר.] אבל אם משער שאין תועלת, למשל שמשער 

שהשומע לא יבוא להגן על עצמו מחמת שדוחה הסיפור לגמרי, אסור לספר
(ז)

. וכן אם משער שהסיכוי של קלקול יותר קרוב מאפשריות של תועלת, אסור לספר
(ח)

צריך להיות כן  . ולגבי רכילות, צריך ליקח בחשבון שהקלקול ששייך ברכילות דהיינו לגרום מחלוקות, הוא יותר גרוע מהקלקול ששייך לבוא ע"י לשון הרע, ל 

שהסיכוי להגיע לתועלת גם כן יותר חזק
(ט)

.
 

גם צריך לראות את הנולד, לא רק לשער התועלת שנוגע ליום זה, אלא ליקח בחשבון הסיכוי של קלקול לעתיד
(י)

 . 

לאחר שישער שיהיה לתועלת, לפני שיספר, צריך לעיין בדקדוק לחזור על השבעה תנאים שהובאו בחפ"ח לענין "תועלת" תנאי תועלת בקיצור:  תנאי תועלת בקיצור:  תנאי תועלת בקיצור:  תנאי תועלת בקיצור:  
(יא) 

. א) ידיעה 

חה: לפני תוכ ודאית: לידע הידיעה בודאות, ולא ע"י שמיעה מאחר. ב) ידיעה שהוא רע: לידע שהאדם הנידון הוא באמת בעל חטא בהלכה, או מזיק בהלכה. ג)  

ונה לתועלת: כו   שמגלה לאחרים, צריך להוכיח החוטא, אולי יחזור מדרכי הרעה ולא צריך לגלות לאחרים. ד) לא להגזים: שלא יגדיל העולה יותר ממה שהיא. ה) 

לגלות לאחרים. ז) לי  שיכוון לתועלת, ולא ח"ו להנות מהפגם שהוא נותן על חבירו. ו) אי אפשר באופן אחר: צריך לחשוב אולי יכול להגיע תועלת זו באופן אחר, ב 

ות "רכילות", הלכ לא לגרום היזק בסיפורו: שלא יסבב ע"י הסיפור היזק לחוטא יותר מכפי הדין. שבעה תנאים אלו הם נוגעים בהלכות "לשון הרע", אבל בנוגע ל 

 שהתועלת הוא למנוע היזק מהניזק, כתב החפ"ח שלא צריך התנאי שלישי (תוכחה), ואולי לא צריך גם התנאי ראשון (ידיעה ודאית).  

כתב החפ"ח ליזהר מאוד בשמירה יתירה לענין ההיתר של "תועלת", שהרי אדם עומד בסכנה עצומה של איסור סיפור לשון הרע, ובקל יוכל לשקול במאזני צדק: לשקול במאזני צדק: לשקול במאזני צדק: לשקול במאזני צדק: 

להלכד בפח היצר להיות מבעלי לשון הרע דאורייתא על ידי "היתר" זה 
(יב) 

. וכדי לשער שיהיה תועלת באמת, ולקיים את כל התנאים, צריך שיקול טוב וארוך, 

י שיענה לפנ וכמעט אי אפשר לשער זאת כראוי על המקום לענות לחבירו מיד כששואל על אדם בנוגע לשידוך או לעסק, אלא צריך לחשוב על זה לפחות זמן מה  

לו
(יג)

 . 

"תועלת", פעמים שהוא היתר בעלמא, פעמים שהוא מצוה של "ואהבת לרעך"  לא תעמוד על דם רעך:לא תעמוד על דם רעך:לא תעמוד על דם רעך:לא תעמוד על דם רעך:
(יד) 

, ופעמים שהוא חיוב גמור של "לא תעמוד על דם רעך". 

הגדר מתי נכלל בלאו של "לא תעמוד", תלוי בדרגת הוודאות שיכול להגיע לתועלת. 
  

[אגב, הדין של "לא תעמוד" שייך גם במקרה שנוגע להצלת חבירו מהפסד 

ממון
(טו)

רו. חבי .] ובמקרה שיש חיוב "לא תעמוד", אסור לברוח מזה, אלא מחוייב לבדוק היטב כפי כוחו לקיים כל הפרטים והתנאים של תועלת, כדי להציל את  

ואין הבדל בכל זה בין אם חבירו שואל ודורש ממנו ומפציר עד שסיפר לו, לבין אם עלה בדעתו לספר מעצמו
(טז)

 . 

הרוצה לספר ל"תועלת", קודם כל יש להסביר להשומע שהוא ל"תועלת" ומותר בהלכה לספר לו כדי שהוא יכול להגן על עצמולהסביר לשומע שהוא לתועלת: להסביר לשומע שהוא לתועלת: להסביר לשומע שהוא לתועלת: להסביר לשומע שהוא לתועלת: 
(יז) 

.
 

"מ וגם במקרה שמשער (מחמת נסיון) שטבע השומע הוא להאמין בהחלט כל מה שיספר לו, אף שודאי אסור להשומע להאמין בהחלט גם כשהוא לתועלת, מ 

מוכח מהחפץ חיים שאין צריך להמנע מלספר לו מחמת זה 
(יח) 

 .
  

אבל אם משער שהשומע יבוא לפרסם זאת לאחרים, ויעבור על איסור רכילות, או יעשה שאר 

איסורים מחמת קבלתו, בציור כזה אין היתר להגיד לו להציל אותו מכלום
(יט)

. 
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