פרשה מפורשת

הרב דוד שרעבי

פרשת ואתחנן תש“פ זמני השבת:
כניסה7:06 :

צאת8:16 :

ר“ת8:48 :

שקיעה7:40 :

שבעה דנחמתא

מזל טוב!

השבת קוראים בהפטרה מהנביא ישעיה )מ' א'(  -נחמו נחמו עמי יאמר
אלהיכם ,תתנחמו .ולא נחמה רגילה ,אלא נחמו נחמו ,תתנחמו פעמיים.
מלאה
ובפסוק שאחרי זה כתוב’ ,דברו על לב ירושלם וקראו אליה כי
הי“ו
הרב
צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה ‘ ,מה זה
על הולדת הבת
כפליים? עונש כפליים? רש “ י פירש שני פירושים :פירוש ראשון,
הי“ו
הרב
שהתנחומים הם כפלים’ ,נחמו נחמו‘ פעמיים כאילו לקתה כפלים וזה
על הולדת הנכדה והנכד
נחמה שהקב“ה מנחם את עם ישראל הרבה ,יותר ממה שלקו.
אמנם פירוש שני כתב רש“י ,שאכן לקתה ירושלים כפלים ,ורש“י הביא
גם ראיה מהנביא ירמיה ,ששייך שאדם ילקה כפול על מה שחטא.
הנה אפילו שרש"י הביא מהנביא בירמיה שיש אפשרות שילקו כפלים,
בכל זאת צריך להבין איזה נחמה יש בזה? מהו ה‘נחמו נחמו עמי‘ על זה
שלקו כפליים?! אולי בא לומר  -שכיון שלקו כפליים הרי ודאי שתם
ונשלם עוונם ולא ילקו עוד ,וזה הנחמה ,אמנם עדיין צריך ביאור.
ונראה לומר שהנביא בא לומר לישראל דברי נחמה שכיון שלקו כפליים
הרי ודאי שאין צרתם צרה שבא על חטא ,כי כבר לקו כפליים על כל
חטאתם! זה עצמו הנחמה! כל מה שאתה לוקה זה לא בגלל חטא! על
החטא כבר שילמת מזמן! כי אדם שעובד את ה' ,הרי דאגתו כשבאה
ברכה שמחה פרנסה ונחת באורך ימים ושנים
צרה היא שמא רחוק הוא מה' ועל כן באה לו צרה ,זה עיקר ייסוריו,
בזכות זיכוי הרבים
הפחד שה ‘ עוזב אותו ,הפחד שה ‘ רחוק ממנו ,וכמאמר דוד המלך
בתהלים )פרק י"ג פסוק ב'( עד אנה ה' תשכחני נצח עד אנה תסתיר את
פניך ממני ,ושם )ל"ח כ"ב( אל תעזבני ה' אלהי אל תרחק ממני ,וכן עוד הרבה
פסוקים בתהלים ,ולכן הנחמה היא שמודיעים לנו בבירור שאין הצרות בגלל חטא ,ולכן בודאי שה‘ קרוב אל עם ישראל ולא עזב אותם ח“ו ,וזה שיש צרה זה
רק לתועלת ולמעלת ישראל שמקבלים עוד שכר רב! איזה שכר? שכר על עבודה מאהבה! הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס ,היינו לא
שכר אחר  -שאדם למשל מייצר נעליים ומקבל כסף ,שהשכר הוא אחר ושונה מהפעולה ,זה נקרא ’שכר הסכמיי‘ ,זה נקרא גם ‘פרס‘ ,אנחנו לא רוצים שכר של
’פרס‘ שהוא פרוסה! אלא שכר ’עצמיי‘ הדביקות בבורא עולם זה השכר! זה מה שמקבלים על ידי כל הנסיונות והצרות ,שעם ישראל מגיע למדרגה הגבוהה
ביותר של תכלית העבודה ,וזה עצמו הנחמה שהנביא מנחם אותם ,ולכן ה‘נחמו נחמו עמי‘ הוא על זאת שמודיע להם שאין הצרות בגלל החטא ,כי כבר לקו על
החטא כפליים.
ומפורסמים דברי הרמב"ן במאמר הויכוח )וחלק מהדברים שאומר שם הרמב"ן הוא לדחות בקש מלך גוי( ,הכריחו את הרמב“ן להתווכח על הנצרות לפני מלך
ספרד ,וכך כתב הרמב“ן במאמר הויכוח ז"ל  -כי משיח אינו אלא מלך בשר ודם כמוך ,וכשאני עובד את בוראי ברשותך בגלות ובעינוי ושעבוד ,וחרפת העמים,
אשר יחרפונו תמיד ,שכרי מרובה ,אני עושה עולה לאלהים מגופי ,ובזה אזכה לחיי העולם הבא יותר ויותר .אבל כשיהיה מלך ישראל מתורתי מושל בכל
העמים ,ועל כרחי יש לי לעמוד בתורת היהודים ,אין שכרי מרובה כל כך עכ"ל.
אביא על זאת משל ,יש אנשים בעולם )גויים לצורך המשל( שדבוקים מהבוקר ועד הערב מול מסכי מחשב ומשחקים משחקים ,לא משפחה ,לא עבודה ,לא
תורה ,הבל וכילוי זמן לריק של משחק מול מחשב ,הם כל כך מכורים לזה שכל שלב שהם עוברים אותו במשחק הם מחפשים עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב,
בשבילם התמוטטות כל עולמם הוא בשני מילים בלבד שמופיעים על משחק המחשב באנגלית ,המילים הם ’GAME OVER -סיום המשחק‘.
להבדיל אלף אלפי הבדלות ,אנחנו עובדים את עבודת הבורא ,קיום המצוות ,עמל התורה ,בגלות ארוכה על כל נסיונותיה ,כשיבוא המשיח זה יהיה בבחינת
  GAME OVERסיום המשחק .אומר הרמב“ן שהיום השכר שאנחנו מקבלים ,שכר אמת של דבקות בבורא עולם מתוך עמל הנסיונות ,הוא רב וגדול יותרמזמן שבו יפחתו הנסיונות ,ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת.

יניב יעקב ורעיתו

מרדכי ויטנשטין ורעיתו

ברכה שמחה ונחת באורך ימים ושנים!

נתרם על ידי ר‘ חגי חיות הי“ו
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המשך מעמוד 1

הנה שצרות הגלות הם מביאים שכר מרובה! לדברינו  -ביאור הפסוק
בישעיה הוא  -שכיון שכבר לקו ישראל כפלים על כל החטאים ,אם
כן בודאי שהקב “ ה לא רחוק מהם ולא עזב אותם ח “ ו ,הגלות
והיסורים הם רק יסורים של שכר ,של עבודה מאהבה שלא ע"מ
לקבל פרס! זה ה‘נחמו נחמו עמי‘ ,וזה מה שכתוב בהפטרת השבוע
הבא ,הפטרת פרשת עקב) ,ישעיה פרק מ“ט פסוק י“ד( ותאמר ציון
עזבני ה ‘ וה‘ שכחני ,התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה
תשכחנה ואנכי לא אשכחך ,הן על כפים חקתיך חומתיך נגדי תמיד.
יגאלנו ה' מהרה .וכדברי הגמ' בברכות נבקש מאת הבורא ,לא הם
ולא שכרם!

איגוד בני הישיבות
בראשות הרב דוד כהן

בעזרת ה‘ יתברך
יתקיים בליל שבת

תזכורת לציבור

עונג שבת

הנוטע עץ ,צריך להמתין  3שנים שבהם הפירות
הם ערלה.
מי שרוצה לנטוע עצים חדשים ,אם ינטע אותם
לפני סוף ט"ו באב )דהיינו עד יום רביעי לפני
השקיעה( ,כשיגיע ראש השנה ,נחשב שעברה כבר
שנה שלימה.
)הסיבה 30 :יום בשנה נחשב לשנה ,ועוד  14יום
הנצרכים לקליטת העץ(.

בשעה 22:30
ברחבת הדשא בית הכנסת אהל לוי

שבת שלום ומבורך

מי שמתכנן לשתול ,שיזדרז.

למדני חוקיך

הרב חיים דדש

האם יש דין יין נסך ביין מבושל של ימינו
הגמרא במסכת ע"ז )ל א( ,אמר רבא
הלכתא יין מבושל אין בו משום יין נסך.
ואמרינן התם ,שמואל ואבלט הוו יתבי,
אייתו לקמייהו חמרא מבשלא ,משכיה
אבלט לידיה ,אמר ליה שמואל הרי אמרו
יין מבושל אין בו משום יין נסך .ופירש
רש"י ,ושמעינן מהכא דאף בשתיה מותר.
וכ"כ התוס' שם ד"ה יין מבושל  ,וז"ל
הרמב"ם )בפרק יא מהל' מאכלות אסורות
ה"ט(" :אין מתנסך לע"ז אלא יין שראוי
להקריב על גבי המזבח ,ומפני זה כשגזרו

על סתם יינם ,וגזרו גם על כל יין שיגע בו
עכו"ם שיהיה אסור בהנאה ,לא גזרו אלא
על יין הראוי להתנסך ,לפיכך יין מבושל
של ישראל שנגע בו עכו"ם אינו אסור,
ומותר לשתותו עם העכו"ם אפי' בכוס
אחד" .ע"כ.
וז"ל הרמב"ן בחי' לע"ז )ל א( ד"ה מצאתי,
ולענין יין מבושל לא פירשו לי רבותי כמה
שיעור בישולו ,אבל מצאתי להרב אב"ד
שכ' ,הכי אמר רבינו האי ,דדייקי הגאונים
הראשונים שכיון שהרתיח נעשה מבושל,
ואין בו משום יין נסך ,והקבלה נקבל ,אבל
לפי מה שאמרו בירושלמי כאן ,שממעיטו
ממדתו ,נ"ל שכשחסר ע"ג האור ממדתו
נעשה יין מבושל ואין בו משום יין נסך.
ע"כ .והר"ן )ע"ז שם( הביא לשון הרמב"ן,
וכ' ע"ז ,ואפשר דדא ודא אחת היא ,שעל
ידי רתיחה הוא מתמעט ממדתו .ע"כ .וכן
הרשב"א בתורת הבית  ,כ' ע"ד הרמב"ן
הנ"ל ,ומסתברא שאין זה כנגד קבלת

2

הגאונים ,שאי אפשר לרתיחה בלא מיעוט
מד ה ,ו ב י רוש' א מ ר ו כ ן לפ י ש ס ת ם
המבשלים מבשלים עד שתתמעט מדתו,
אף על פי שסתם בישול הוא אפי' בשאין
חסרון מדתו ניכר ,וסוף דבר קבל ת
הגאונים תכריע ,שקבלתם תורה היא.
ע"כ.
במאירי ע"ז ל' ע"א כ' וז"ל לא הוזכר בגמ'
מאימתי נקרא מבושל לעני ן זה וכ'
הגאונים שמכיון שהעלה רתיחה אחת
נקרא מבושל לענין זה ,ויש אומרים עד
שיתמעט בכדי הראוי לבשול וראוי
להחמיר בשיעור הזה ,ויש אומרים עד
שיתעבה ,ויש אומרים עד שיחזיר לשליש,
וסוף הדברים בענין זה לדעתי כל שהוא
מבושל עד שנשתנה טעמו מכמות שהי'
מחמת בשולו או ריחו או צבעו שכל
שנשתנה בטל חינו ואין חבת נסוך עליו
ע"כ.

למדני חוקיך

המשך מעמוד 2
בשו"ת יביע אומר חלק ח  -יורה דעה סימן טו כתב ,לענין הלכה
נ"ל שהעיקר כפסק הגאונים ומרן הש"ע שברתיחה אחת נחשב
יין מבושל ,אפי' לגבי מגע נוצרי שאוסר בהנאה בסתם יין ,שאפי'
אם תמצא לומר שלא יצאנו מידי ספק פלוגתא דרבוותא ,קבלת
הגאונים תכריע ,ובפרט שכן פסק מרן הש"ע ,ואנו קבלנו עלינו
הוראות מרן לכל אשר יאמר כי הוא זה .ובפרט במילתא דרבנן,
דקי"ל ספק דרבנן לקולא .וכמ"ש לעיל .וממילא רווחא
שמעתתא גם לענין היין המפוסטר שדינו כדין היין המבושל,
שאינו נאסר במגע גוי .והמחמיר בזה לכתחלה להזהר ממגע גוי
תבא עליו ברכה .אבל בדיעבד אין לאסור שהתורה חסה על
ממונם של ישראל .והנלע"ד כתבתי.
באור לציון כתב ויש לדעת שאף שיין מפוסטר חשיב מבושל
לענין ניסוך למזבח ,ומשום כך פסול לדעת הרמב"ם לקידוש,
היינו משום שמחממים אותו בשיעור גבוה מחום שהיד סולדת
בו) ,כשבעים מעלות צלזיוס( ,אולם אין
להחשיבו כיין מבושל לענין יין נסך ,שאף
שבשו"ע יו"ד סימן קכ"ג סעיף ג' כתב מרן
שיין מבושל שנגע בו העובד כוכבים מותר,
ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח על גבי
האש ,הרי שיין מבושל אין בו משום יין
נסך ,מ"מ אין להתיר יין מפוסטר שנגע בו
גוי או מחלל שבת ,שכבר הביא הש"ך שם
בשם הרשב"א והר"ן דבעינן שיתמעט
ממדתו על ידי רתיחה ,ויין מפוסטר ,כיון
שהוא מחומם בכלי סגור אינו מתמעט כלל ,ושיטה זו היא
השיטה האמצעית בגדר יין מבושל ,והכי נקטינן ,ולכן יש להזהר
בזה ואין להקל.
הגרי"ש אלישיב זצ"ל בחוברת נתיבות הכשרות )אלול תשנ"ב
עמוד יג( כתב ,שאם אמת נכון הדבר שרוב היינות מפוסטרים ,וכך
הוא הסדר הרגיל והמקובל כיום בייצור היין ,יש לדון אם על ידי
הפיסטור נשתנה דינו להיות כדין יין מבושל שאין בו משום יין
נסך .והעלה להחמיר ,דכל כה"ג שבטרם נגמרה עשיית היין
מפסטרים אותו י"ל שנאסר במגע עכו"ם,
הגר"מ פיינשטיין בשו"ת אגרות משה )חיו"ד ח"ג סי' לא( דן
בשיעור בישול היין להתירו במגע עכו"ם ,וכתב ,שמעיקר הדין כל
שנתבשל עד שהגיע לחום שהיד סולדת בו ,חשיב בישול ,וכ"כ
המנחת יצחק להקל
לסיכום  :יין מפוסטר של ימינו האם דינו כיין מבושל שאין בו דין
יין נסך  ,יש בזה מחלוקת גדולה בין פוסקי זמנינו ,לדעת הרב
עובדיה זצ"ל ,וכן השבט הלוי ,והאגרות משה  ,והמנחת יצחק,
אפשר להקל במיוחד במגע יהודי מחלל שבת בפהרסיה,
והמחמיר תע"ב ,ואולם לדעת הגרש"ז אויירבאך  ,והרב אלישיב,
והאור לציון ,צריך להחמיר ולאסור יין מפוסטר במגע גוי או
מחלל שבת בפרהסיה,

מרן הש"ע ביורה דעה )סי' קכג ס"ג( :כתב "יין מבושל שלנו
שנגע בו עכו"ם מותר ,ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח ע"ג
האש".וכתב הש"ך שם ,משהרתיח על האש  -דהיינו שיתמעט
ממדתו על ידי רתיחה כ"כ הרשב"א והר"ן,
הנה היין המבושל של ימינו הוא מפוסטר ב  80מעלות וזה ודאי
נקודת רתיחה ,אולם כיון שהוא נמצא בדודים סגורים אין היין
מתאדה ,וגם אין משתנה טעמו רק לייננים מומחים המבינים
הרבה בטעם יין,
והנה בשו"ת שבט הלוי חלק ב סימן נ"א כתב ,שמלשון הש"ך
משמע דדעת הרשב"א דבעינן שיראה בעיניו דנתמעט שיעור מה
ע"י הרתיחה ולא די ברתיחה גמורה ,אולם לשון הרשב"א שבב"י
וכן שיטת הרשב"א בתורת הבית בית ה' שער ג' מוכח דעיקר
היסוד בזה היא הרתיחה וכקבלת הגאונים ,וא"א לרתיחה בלי
חסרון אעפ"י שאין חסרון ניכר ע"ש וכן הבין הגר"א בשיטת
המחבר .וכו'  ,איברא דהי' מקום לומר דהם
דברו מסתם יינם ונגיעת עכו"ם שבש"ס
שנהגו בו איסור הנאה ,אבל לדידן דנוהגים
היתר הנאה כמבואר ברמ"א ס"א ,ועי"ז
מקילים בכמה דברים בהל' יי"נ ,הה"ד בהא
דידן הי' מקום להקל כדעת המחבר שהיא
שיטת הגאונים שכ' הרשב"א דהיא עיקרית
דדי בבשול בעלמא שיצא מתורת הפשר
ונכנס בגדר בשול ,ואין מחבורי הספרדים
שהביא הד"ת ראי' שהרי מחמירים כדעת
המחבר בס"א ,איברא בסתם יינם ונגיעת גוי ממש יש להחמיר
דלא די בבשול בעלמא ,אבל בנגיעת מחלל שבת בזה"ז ,דבלא"ה
יש דעות הסוברים דמחלל שבת לענין יי"נ קיל כמש"כ בס' מנחת
פתים סי' קכ"ד ס"ח בשם ס' האשכול ,וגם י"א דמחללי שבת
בזמנינו קילא קצת כמש"כ בתשובת בנין ציון ח"ב סי' כ"ג והובא
בד"ת סי' קכ"ד שם ,אעפ"י שאין הסכמת רבותינו כקולא זאת של
הבנין ציון ואין עסקינו פה להכריע בזה מכ"מ די בכל הנ"ל
לאיצטרופי להקל לענין בישול כשיטת המחבר דדי שירתיח פעם
אחת ויחול עליו שם בשול וכלשון הרשב"א דקבלת הגאונים
תורה היא .והנלענ"ד כתבתי עכ"ל השבט הלוי,
הגאון הרה"ג הרב שלמה זלמן אוירבך בשו"ת מנחת שלמה )סי'
כה( כתב ,דמ"ש מרן הש"ע שיין מבושל הוא משהרתיחו על
האש ,ואז לא נאסר במגע גוי ,מיירי דוקא באופן שמחמת
הבישול נשתנה מראית היין ,וכיון שניכר במראיתו ,יודע הנכרי
שהיין מבושל ,ולכן אין לחוש למגעו ,משא"כ ביין מפוסטר שאין
בו שום שינוי לאחר פיסטורו ,וא"א להכיר אם הוא מבושל ,וגם
לא נשתנה טעמו וריחו ,ונקרא יין סתם ,וגם הוא שכיח ומצוי
מאד ,א"כ איך אפשר להקל בזה ,ולסמוך על פיסטור שאינו אלא
להמית החיידקים וכו' .ולכן נ"ל שיש להקפיד ולהזהר ביין
מפוסטר ממגע נכרי .עכת"ד.

”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(
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מעשה שהיה...
רבי שמעון לביא  -מחבר הפיוט בר יוחאי

תפוצות ישראל .ראשית ע"י תלמידי האר"י בצפת ,ששילבוהו
בסדר קבלת השבת ,ונדפס לראשונה בפראג בשנת שע"א )
 (1611בראש הספר 'אמרי בינה' לרבי יששכר בער מקרעמניץ.
הפיוט מושר בליל שבת ותורגם לכמה שפות.
רבי שמעון לביא נפטר בהיותו בן מאה שנים ,ביום ט"ו באב
בשנת שמ"ה )  .(1585בשנת תרע"א )  (1911נתגלע סכסוך בין
היהודים למוסלמים על קברו ועל פי הוראת השלטון האיטלקי
נאלצו לפתחו .להפתעת כולם ראו את רבי שמעון לביא
כשגופו שלם ומעוטף בטלית כביום פטירתו.

)ט“ו אב שמ“ה(

מקצת שבחו

רבי שמעון לביא נולד לאימו ולאביו בשנת רמ"ו ) (1486
בספרד.
בשנת רנ"ב )  ,(1492בהיות בן  ,6עם גירוש היהודים מספרד
הגיע עם משפחתו לעיר פאס במרוקו ,בה למד וגדל בתורה
ובסודותיה .בשנת שנ"ט )  (1549שם פעמיו לעלות לארץ
ישראל ,בדרכו עבר בעיר טריפולי שבלוב,
וראה את הקהילה היהודית בדלותה
רבי נתן נטע שפירא
החומרית והרוחנית .קהילה ,שטרם
)י“ג אב שצ“ג(
התאוששה מהכיבוש הספרדי של העיר
”רבי נתן נטע
רבי נָ ָתן נָ ָטע ַשׁ ִפּ ָירא מקרקוב )ה'שמ"ה1584 ,
בשנת הר"ע )  ,(1510במהלכו נהרגו כ 6,000-
מאנשי העיר ,וכ 15,000-הלכו בשבי .הכיבוש שפירא מקרקוב,
)בערך( – י"ג באב ה'שצ"ג (1633 ,היה מרבני
פולין ומחשובי המקובלים בתקופתו ,מכונה
הספרדי נמשך עד שנת שי"א )  ,(1551בה
נחרת
מצבתו
על
על שם ספרו מגלה עמוקות.
נכבשה העיר ע"י העות'מאנים .רבי שמעון
קורות חייו
לביא החליט שטוב לו לקרבם לתורה וללמדם
תורה וליראה את ה' ,וזה יותר טוב מהליכת " -פה נטמן איש
נולד לרב שלמה שפירא ,שבע שנים לאחר
פטירת סבו ,רבי נתן נטע שפירא הראשון
ארץ ישראל ,וכן עשה.
מן
קדוש
)בעל ה"אמרי שפר"( ,שהיה אב"ד בהורדנה
הוא הנהיג את יהודי טריפולי עד סוף חייו.
)נפטר בשנת של"ז )  ,((1577ונקרא על שמו.
הוא תקן את סדר התפילות כמנהג יהודי הקדמונים ,מגלה
ייחוסו מגיע עד לרש"י .עבר מהורדנה
ספרד ,תקן מורים לתלמוד תורה ,שימש
לקז'ימייז' שעל יד קראקא ,ונשא את רוזה
מורה הוראה ,ייסד את בית הדין בעיר ,והנהיג
עמוקות ורזין
בתו של משה בן יעקב )כונה משה יעקלס ,או
את הנהגות העדה ,הנהוגות עד היום .בבואו
ומטמונים ,הוא
בשמו הרשמי :יעקובוביץ'( שהיה אחיו של
לטריפולי מצא שמתפללים שמונה -עשרה
אייזיק יעקלס ומנכבדי העיר ופרנסיה
של חול בשבת .כדי למונעם מטעות ,תיקן
עליו
שאומרים
)נפטרה ב.(1642-
שבתפילת ערבית של שבת ויום-טוב אומר
בשנת שע"ז )  ,(1617בהיותו בן שלושים
שליח הציבור את כל שבע הברכות בקול רם.
אליהו
אתו
שדיבר
ואחת ,נתקבל לראש ישיבה ודרשן בקהילת
רבי שמעון לביא היה גם רופא ,ושימש רופאו
קרקוב במקום המקובל רבי משה מרדכי
של הביי  -השליט התורכי יחיא פאשה.
פנים"
אל
פנים
מרגליות וממנו קיבל רבי נתן הדרכה במסתרי
קשריו האישיים עם המושל סייעו
הקבלה.
להתאוששות של הקהילה היהודית
את כל תפקידיו הציבוריים מילא שלא על
בטריפולי .בחסות השלטון העות'מאני,
יהודים ,שברחו לפנים הארץ בשל רדיפות הספרדים מנת לקבל פרס ,כי חותנו סיפק לו את כל צרכיו ,כלשון מליצת
והמלטזים ,החלו לחזור לטריפולי ,התחדשה הגירת יהודים בנו" :מיהב יהיב ,משקל לא שקיל" .יתר על כן הוא החזיק
ממגורשי ספרד ופורטוגל ומליוורנו )הגוארנים( ,והחלה במוסדות הצדקה והקדיש כלי קודש ואריגים יקרי ערך לבית
התאוששות כלכלית ,בשל הרחבת המסחר עם הקיסרות הכנסת בהם טס של כסף ,פרוכת ומעילים ברקמת זהב
ומרגליות.
העות'מאנית וערי אירופה.
בשנת ש"ל ) (1570לערך חיבר את פירושו הידוע לספר הזוהר נקבר בבית הקברות היהודי העתיק בקרקוב ,שבו קבורות גם
על סדרי בראשית ושמות ,אך רק בשנת תקנ"ה ) (1795הודפס אשתו ובתו .על מצבתו נחרת:
"פה נטמן איש קדוש מן הקדמונים ,מגלה עמוקות ורזין
לראשונה סדר בראשית מתוך ספרו בשני חלקים בליוורנו
ומטמונים ,הוא שאומרים עליו שדיבר אתו אליהו פנים אל
באיטליה .שם חיבורו 'כתם פז' ניתן לו ע"י מרן החיד"א ,רבי
פנים"
חיים יוסף דוד אזולאי ,ששהה בזמן הדפסתו בליוורנו .רבי
שמעון לביא חיבר גם פירוש ל"מילות זרות" ,שבזוהר ,שנדפס מצבת "יגיד עליו רעו" הסמוכה לקברו מתקשרת עם אגדה
המספרת על קבצן צעיר אלמוני שנקבר באורח פלאי סמוך
בסוף ספרו של חכם חיים אברהם מיראנדה 'יד נאמן'.
פיוטו הידוע לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי נתקבל בכל לקברו ,ועל מצבתו רשמו אנשי החברה קדישא נוסח אפוף
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מעשה שהיה...
ההקדמה לספר "מגלה עמוקות".
היה דורש על כל תג וקוצו של יו"ד ,ועל צרופי מילים ומספרם
היה בונה בנינים למחשבת ומגלה סודות
קבליים טמירים הרמוזים בסתרי אותיות
התורה .דרשותיו כבשו את לבות המאזינים,
ועל ידו התרבו העוסקים בחכמה זו ,וגם בני
הנוער שבקראקא נמשכו אחרי הגילויים
המסתוריים ,מושפעים מן האווירה בבית
הוריהם ובבית רבותם.
מצאצאיו :רבי יהונתן אייבשיץ מפראג ,רבי
ליבר הגדול מברדיטשוב ,רבי פנחס שפירא מקוריץ ,רבי מנחם
מנדל מרימנוב ,רבי אריה לייב צינץ ,רבי יהודה מאיר שפירא
מלובלין שייסד את ישיבת "חכמי לובלין" ,רבי שלמה הכהן
רבינוביץ' מראדומסק ,בעל ה"תפארת שלמה".

הוד כשבין הדברים חתמו "יגיד עליו רעו" ,לרמז שבזה אפשר
לעמוד על טיבו של אותו נפטר.

שיטת לימודו
לתלמידיו בישיבה לימד את תורת הנגלה בדרך
הפלפול וחלוקי הדעות .כמו שמתבטא בנו:
"בקופא דמחטא עייל פילא ,אם משתכחת
תורה הדרא בפלפולא" .התלמוד ומפרשיו היו
שגורים בפיו ,והיה מרצה לתלמידיו גם את
דברי הרי"ף והטור בעל פה .אולם כשהופיע
מדי שבת בשבתו לדרוש ברבים בבית מדרשו
או בבית הכנסת העתיק של העיר קראקא ,הסתמך גם על
תורת הנסתר
"בפשטים מתוקים וחדודים עמק הסודים ,אותיות וטעמים
ונקודים ,דברים אשר לא שמעה אוזן מעולם מגידים" —

מעשה שהיה...
בני מלכים

יוֹעצוֹ.
ַדּ ְעתּוֹ ֶשׁל ֲ
ילה כִּ י ְמ ֻד ָבּר ַא וְ ַרק ִבּזְ כוּכִ יּוֹת
יּוֹעץ ֵה ִעיף ַמ ָבּט ַקל ַעל ַהכֶּ ֶתר ,וְ גִ ָ
ַה ֵ
יוֹתר ֵמ ֶא ֶלף
עוֹלה ֵ
לוֹמים ֲא ִמ ִתּיִּ ים כְּ ָלל ,וְ ַהכֶּ ֶתר ֵאינוֹ ֶ
נוֹצצוֹת וְ א ְבּיַ ֲה ִ
ְ
שׁוֹלל  ,וְ ָשׁ ַלח ֶאת ַהכֶּ ֶתר
דּוֹלר ֶ .בּן ַה ֶמּ ֶל נֶ ֱח ַרד ַעל ֶשׁה ִוֹלי כ וּ א וֹת וֹ ָ
ָ
יּוֹעץ ָצ ַדקַ .ה ֶח ְב ָרה ֶשׁ ָמּכְ ָרה ֶאת
יקת ֻמ ְמ ִחים ,וְ ָאכֵ ן נִ ְת ָבּ ֵרר כִּ י ַה ֵ
ִל ְב ִד ַ
תוֹס ֶפת ְקנָ ס כָּ ֵבד.
ַהכֶּ ֶתר ֵה ִשׁ ָיבה ֶאת כַּ ְספּוֹ ֶשׁל ֶבּן ַה ֶמּ ֶלְ בּ ֶ
שׁוּרה נָ ַתן לוֹ שׁוּב
יוֹעצוֹ ַהנֶּ ֱא ָמן ,וּכִּ ְת ָ
גַּ ם ַה ַפּ ַעם הוּא ֶה ְח ִליט ְל ַפצּוֹת ֶאת ֲ
יּוֹעץ ֶשׁכִּ ְמ ַעט ָשׁ ַבק ַחיִּ ים ִמ ַה ִביזָ יוֹןָ ,שׁ ַמר ַעל
דּוֹלר ֶא ָחדַ ...ה ֵ
ְשׁ ָטר ֶשׁל ָ
יוֹעץ ַה ֶמּ ֶל.
רוֹבה כְּ ֵ
וה ְמ ִתּין ְבּ ַס ְב ָלנוּת ִל ְב ִח ָירתוֹ ַה ְקּ ָ
ִאפּוּקִ ,
וּפנָ ה
מוּמ ִחיוּתוֹ ִבּ ְבנֵ י ָא ָדםָ ,
ְל ַבסּוֹף ִבּ ֵקּשׁ ֶבּן ַה ֶמּ ֶלִ ל ְבחֹן ֶאת ֲ
יוֹעצוֹ ְבּ ְ
ֹאמר ַמה ַד ְע ָתָּ ע ַלי,
יּוֹעץ וְ ָא ַמר לוֲֹ :אנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ ֶשׁ ְתּגַ ֶלּה ֶאת אוֹזְ נִ י ,וְ ת ַ
ַל ֵ
ֲה ֵרי ָא ַמ ְר ָתּ ֶשׁ ִהנְּ ֵ מ ִבין ִבּ ְבנֵ י ָא ָדם.
יּוֹעץ ֶשׁא ָר ָצה ִל ְפגּ ַֹע ְבּ ֶבן ַה ֶמּ ֶלִ ,בּ ֵקּשׁ ְל ִה ָמּנַ ע ִמכָּ ַ אַ ל ָשּׁוְ אָ .א ַמר
ַה ֵ
ֹאמר ִלי ֶאת ַד ְע ָתָּ ע ַלי ,א ִתּזְ כֶּ ה ַבּ ִמּ ְשׂ ָרהָ ...א ַמר
לוֹ ַה ֶמּ ֶלִ :אם א תּ ַ
אוֹמר ְלִ מי ַא ָתּה.
יּוֹעץ :בּוֹא נִ כָּ נֵ ס ַל ֶח ֶדר ,וְ ֵשׁם ָ
לוֹ ַה ֵ
וּשׁ ָאל
כְּ ֶשׁ ָהיוּ ְל ַב ָדּםָ ,א ַמר לוֹ ַה ֵ
יּוֹעץַ :דּע ְלֶ שׁ ַא ָתּה א ֶבּן ַה ֶמּ ֶלֵ ...לְ 
ֶאת ִא ְמִּ מי ַא ָתּה...
ִמיַּ ד נָ ַסע ֶבּן ַה ֶמּ ֶלְ ל ֵבית ִאמּוֹ וְ ָשׁ ֲא ָלהִ :א ִמּי ַהיְ ָק ָרהָ ,אנָּ א ִא ְמ ִרי ִלי ַה ִאם
לוֹשׁים ָשׁנָ ה
ֲאנִ י ְבּנֵ ָ ה ֲא ִמ ִתּי? ַמה נִ זְ כַּ ְר ָתּ ַעכְ ָשׁו ִבּ ְשׁ ֵא ָלה זוֹ ְל ַא ַחר ְשׁ ִ
יתנוָּ ,תּ ְמ ָהה ָה ֵאםָ .א ַמר ַה ֵבּןֲ :אנִ י ַחיָּ ב ָל ַד ַעתָ ,אנָּ א ַס ְפּ ִרי ִלי.
ֶשׁגָּ ַד ְל ָתּ ְבּ ֵב ֵ
רוֹצה ַא ָתּה ָל ַד ַעת ַעל
יבה ָה ֵאם" ,וְ ִאם ֶ
"אכֵ ן ֵאינְ ְ בּנִ י ַה ִטּ ְב ִעי"ֵ ,ה ִשׁ ָ
ָ
שׁים ָשׁנָ הַ ,ה ֶמּ ֶלִ סיֵ ר ְבּ ַמ ְמ ַלכְ תּוֹ,
ֲע ָב ְר ,בּוֹא וַ ֲא ַס ֵפּר ְלִ .ל ְפנֵ י כִּ ְשׁ ִ
לוּבים וְ ַד ִלּים ,וְ א ָרצוּ
הוֹריֶ שׁ ָהיוּ כְּ ָפ ִריִ ים ֲע ִ
וְ ַא ָתּה נֶ ֱעזַ ְב ָתּ ַעל יְ ֵדי ֶ
ית זָ רוּק ְבּ ַא ַחת ַה ִבּ ְקתּוֹת ,וְ ֶה ְח ַל ְטנוּ
ְלגָ ְד ְלְ .בּ ִבקּוּרוֹ ָר ָאה ַה ֶמּ ֶלֶ שּׁ ָהיִ ָ
יתנוּ א
ְל ַק ְח ְתָּ ל ַא ְרמוֹן כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּגְ ַדּל כְּ ֶבן ֶמ ֶל .כָּ ל ַה ָשּׁנִּ ים ֶשׁגָּ ַד ְל ָתּ ְבּ ֵב ֵ
ָר ִצינוּ ְלגַ לּוֹת ְל זֹאת.
וֹעצ וֹ ,ה וּא א יָ כַ ל
"בּן ַה ֶמּ ֶלֶ "ה ָהמ וּם ,א ָה ִבי ן ִמנַּ יִ ן יָ ַדע זֹאת י ֲ
ֶ
"אמוֹר ִלי ִמנַּ יִ ן יָ ַד ְע ָתּ זֹאת?" ָא ַמר
וּשׁ ָאל וֱֹ :
ְל ִה ְת ַא ֵפּקָ .חזַ ר ָל ַא ְרמוֹן ְ
וּפ ַעם
טוּחַ ,
וּשׁ ַמעֲ ,אנִ י ַפּ ֲע ַמיִ ם ִה ַצּ ְל ִתּיַ ,פּ ַעם ִמ ָמּוֶ ת ָבּ ַ
ַה ֵ
יּוֹעץַ :ה ְסכֵּ ת ְ
דּוֹלר ֶא ָחד ִבּ ְל ַבד ,זֶ ה ֵמ ִעיד
מוּרה ֶשׁנָּ ַת ָתּ ִלי ָהיְ ָתה ָ
ֵמ ֶה ְפ ֵסד הוֹן ָע ָתקַ .ה ְתּ ָ
ית ֶבּן
כִּ י ִהנְּ ַ ק ְמ ָצן ָפּשׁוּט וְ ָעלוּב ,וְ ֵאינְ ָ ראוּי כְּ ָלל ִל ְהיוֹת ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ,לוּ ָהיִ ָ
וֹתן ְבּיַ ד ְר ָח ָבה ְל ָפח וֹת כַּ ָמּה ֲע ָשׂר וֹת ַא ְל ֵפי
ַה ֶמּ ֶלָ ה ֲא ִמ ִתּי ָ ,היִ י ָת נ ֵ
דּוֹל ִרים ...וְ ַהנִּ ְמ ָשׁל ָבּרוּר ֵמ ֵא ָליו.
ָ

ַדּ ְרכָּ ם ֶשׁל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְהי וֹת ַר ְח ָמנִ י ם
וּמי ֶשׁ ָח ֵסר
יביםִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵהם ְבּנֵ י ְמ ָלכִ יםִ ,
וּנְ ִד ִ
וֹשׁב ַרק ַעל ָממ וֹן
ל וֹ ְבּ ִמ ַדּת ַהנְּ ִדי ב וּת  ,וְ ח ֵ
ַע ְצמ וֹ וְ א ַעל ָממ וֹן ז ָוּלת וֲֹ ,ה ֵרי ָח ֵסר ל וֹ
ָבּ ֲא ִצילוּת ֶשׁל ֶבּן ֶמ ֶל.
ְבּ ֶה ְק ֵשׁר ָלזֶ ה ְ ,מ ַס ְפּ ִרי ם ַעל ֶבּן ֶמ ֶלֶ א ָחד ,
וּמכְ ָשׁר ְל ַמ ְמ ַלכְ תּוַֹ .ר ִבּים
יוֹעץ ֲחכַ ם ֻ
ֶשׁ ִח ֵפּשׂ ֵ
ֵהם ָה ֲאנָ ִשׁים ֶשׁ ָח ְשׁ ָקה נַ ְפ ָשׁם ִלזְ כּוֹת ְבּ ִמ ְשׂ ָרה
ַהנַּ ֲע ָלה ִ ,בּ ְמיֻ ָחד ְלא וֹר ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י ַא ְל ֵפי
דּוֹל ִרים ִמ ֵדּי ח ֶֹדשׁ ֻמ ְב ָט ִחים ָל ָא ָדם ָה ָראוּי ַל ַתּ ְפ ִקיד זֶ ה .וְ ָאכֵ ן כְּ ִפי ַה ָצּפוּי
ָ
ֵמאוֹת ֲאנָ ִשׁים נֶ ְע ְתּרוּ ִל ְפנִ יָּ תוֹ ָוּבאוּ ְל ֵר ָאיוֹן.
נוֹשׂ ִאים:
הוּדי ֲחכַ ם ֶשׁ ָא ַמר ֶשׁהוּא ֻמ ְמ ֶחה ִבּ ְשׁ ָ
ֵבּין ַהפּוֹנִ יםָ ,היָ ה יְ ִ
לוֹשׁה ְ
הוּדי ִל ְבחֹר
לוֹמיםִ ,וּב ְבנֵ י ָא ָדםִ .מיַּ ד יָ ְצאוּ ֶבּן ַה ֶמּ ֶל וְ ַהיְּ ִ
סּוּסיםְ ,בּיַ ֲה ִ
ַבּ ִ
סוּסֶ .בּן ַה ֶמּ ֶלָ שׂם ֵעינוֹ ַעל סוּס ֶשׁ ָהיָ ה ַא ִבּיר ִבּ ְמיֻ ָחד ,יָ ֶפה וְ ָחזָ ק ,וְ כֻ לּוֹ
יוֹעצוֹ ִה ְפ ִציר בּוֹ א ָל ַק ַחת סוּס זֶ ה ,וְ ָא ַמר:
ָעטוּר ְבּ ֶמ ַד ְליוֹת זָ ָהבַ .אֲ 
ַהסּוּס ַהזֶּ ה ֵאינוֹ ִבּ ְשׁ ִב ְיל!
ֶבּן ַה ֶמּ ֶל א וִ ֵתּר  ,נַ ְפשׁוֹ ָח ְשׁ ָקה ַבּסּוּס ְמיֻ ָחד זֶ ה  ,ה וּא א ִה ְר ָפּה
יּוֹעץְ :רצוֹנִ י ִל ְבחֹן ֶאת ַהסּוּס ְבּ ַה ָקּ ַפת ָה ִא ְצ ַט ְדיוֹן,
יּוֹעצוָֹ .א ַמר לוֹ ַה ֵ
ִמ ֲ
וּל ַא ַחר ַה ֵמּרוֹץ תּוּכָ ל ִלזְ כּוֹת בּוֹ.
ְ
סּוּסים ָק ַפץ ַעל ַהסּוּס ,וְ ֵה ֵחל ְל ַה ִקּיף ֶאת ָה ִא ְצ ַט ְדיוֹןְ .ל ֶפ ַתע
סוֹחר ַה ִ
ֵ
ֵהנִ יף ַהסּוּס ֶאת רֹכְ בוֹ ֵמ ָע ָליוִ ,ה ִפּילוֹ ָא ְר ָצה ,וְ תוְֹ שׁנִ יּוֹת ָשׁ ַעט ַעל רוֹכְ בוֹ
וַ ֲה ָרגוֹ ַבּ ָמּקוֹם...
יוֹעצוֹ וְ ָא ַמר לוֲֹ :אנִ י
ֶבּן ַה ֶמּ ֶל נֶ ֱח ַרד ְמאֹד ְל ַמ ְר ֶאה ֵעינָ יו ,הוּא ָק ָרא ְל ֲ
רוֹצה ְל ַה ֲענִ יק ְל
שׁוּרה ֲאנִ י ֶ
רוֹצה ְלהוֹדוֹת ְלַ על ֶשׁ ִה ַצּ ְל ָתּ ֶאת ַחיַּ י ,כִּ ְת ָ
ֶ
דּוֹלר ֶא ָחד ִבּ ְל ַבד ,וְ ֶה ֱענִ יק
הוֹציא ָ
הוֹשׁיט יָ דוֹ ְלכִ יסוֹ ,וְ ִ
ְפּ ָרסֶ .בּן ַה ֶמּ ֶלִ 
יוֹעצוֹ.
אוֹתוֹ ְל ֲ
יּוֹעץ נִ ְד ָהם ִמ ַקּ ְמ ָצנוּתוֹ ֶשׁל ֶבּן ַה ֶמּ ֶלַ ,א א ֵהגִ יב ,הוּא יָ ַדע כִּ י ְבּעוֹד
ַה ֵ
בוּע הוּא ָע ִתיד ְל ִהכָּ נֵ ס ְל ַת ְפ ִקידוֹ ,וְ ָאז יְ ַק ֵבּל ָשׂכָ ר ֶשׁל ַע ְשׂרוֹת ַא ְל ֵפי
ָשׁ ַ
כוּתי ,וְ ָלכֵ ן א ֵהגִ יב ַה ַפּ ַעם.
יוֹעץ ַמ ְל ִ
דּוֹל ִרים כְּ ֵ
ָ
נוֹסףִ .ל ְק ַראת
יּוֹעץ ִפּ ֵקּ ַח וְ נָ בוֹןִ ,בּ ֵקּשׁ ְל ָב ֳחנוֹ ַבּ ָדּ ָבר ַ
ֶבּן ַה ֶמּ ֶלֶ שׁנּוֹכַ ח כִּ י ַה ֵ
לוֹמים ְבּשׁוֹוִ י
ִה ַבּ ָחרוֹ ַל ַתּ ְפ ִקיד ַה ֶמּ ֶלִ בּ ְמקוֹם ָא ִביו ,הוּא ָרכַ שׁ כֶּ ֶתר ִמיַּ ֲה ִ
דּוֹלר ,וְ ַעל ְמנָ ת ְל ַה ֲע ִריֶ את ָשׁוְ יוֹ ָה ֲא ִמ ִתּיִ ,בּ ֵקּשׁ הוּא ֶאת ַחוּוֹת
ִמ ְליוֹן ָ
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הלכה פסוקה

הרב יוסף שטילרמן
רכילות ממש ,הוא משום שאין כאן גנאי אלא הוא דבר שדרך בני אדם
להקפיד קצת)יז( ,לכן רק לפעמים גורמים מחלקות מחמת זה .וכתב החפ"ח
שני דוגמאות כעין זה :א( להגיד לאדם על הטובה הגדולה שקיבל מאשתו
)או שותף( ,שלפעמים מחמת השבח גורמים בעיות בשלום בית )יח(  .ב(
המבקש טובה מאדם ,והוא סירב לתת ,אין לומר לו "למה עשית טובה זו
לפלוני" ,שהרי מצוי הוא לגרום להעלות תרעומות בלב חבירו על אותו
פלוני ,מחמת שגילה טובתו שעשה בשבילו)יט(.
אינו גנאי גמור :יש עוד סוג של אבק איתא בחפ"ח ,לגבי הציור של נורא
ביה פלניה ,שהאומר את זה בלשון שמינכר שכוונתו לגנותו שתמיד מרבה
בסעודת חברים ,מ"מ אינו גנאי גמור ,לכן לא עבר אלא באבק לשון הרע)כ(.
אמנם ,החפ"ח בהלכות אבק לשה"ר השמיט הציור של נורא ביה לפניה,
מחמת שיש ראשונים שסוברים שאם מינכר שהוא לגנאי ,שעבר בלשון
הרע ממש)כא( .היוצא מזה ,יש סוג אבק לשון הרע שהוא "אינו גנאי גמור",
ותלוי בדרגות.
עוד ציורים של אבק :בסוף הכלל של אבק ,הביא החפ"ח עוד כמה ציורים,
שאף שאין מקור שהם אסור מחמת "אבק" ,מ"מ כולל החפ"ח בתוך
הלכות אבק .א( אסור לדור בשכונת בעלי לשון הרע )כב(  .ב( חיוב לחנך
תלמידיו ובניו בהל' לשון הרע)כג( .ג( איסור גילוי סוד )במקרה שאינו מזיק
או גורם שנאה ,רק מגלה סוד של פלוני()כד( .ד( במקום שיש היתר לספר
לשה"ר לתועלת לקנא את האמת ,צריך להיות נקי בעיני בני אדם ,שלא
יחשדוהו שסתם מספר לשון הרע בלי תועלת)כה(.
ציורים שבמח' אם דינו כאבק או כלשון הרע :א( מספר דרך שחוק .לפי
הרמב"ם הוא רק "אבק" ,שאין כוונתו לגנות אלא דרך שחוק .אמנם,
החפ"ח פסק כרוב פוסקים הסוברים שהוא אסור מדאורייתא)כו( .ב( מספר
דרך רמאות ,דהיינו שמספר בתמימות כאילו לא מבין שיש שום גנאי
בדבריו ,אבל באמת כן כיון לגנאי .גם את זה כתב הרמב"ם בתוך ציורים של
"אבק" ,והחפ"ח סתם שהוא דאורייתא)כז( .ג( נורא בי פלניא ,לומר בלשון
גנאי שפלוני תמיד עושה סעודת חבירים ,מח' ראשונים אם אסור
מדאורייתא או מדרבנן)כח(.
סיכום" :אבק" היינו דבר שקרוב ללשה"ר ורכילות ,והוא מאבק שלהם,
וכולל הרבה סוגים .נכלל ב"אבק" הוא כל מילים שגורם לסיפור לשון הרע.
וגם נכלל ב"אבק" מילים שקרוב לגרום היזק )אבק לשה"ר( ,או קרוב לגרום
מחלוקות )אבק רכילות( ,או קרוב להיות גנאי גמור )אבק לשה"ר( .וכולל
החפ"ח בתוך הלכות "אבק" עוד כמה הנהגות שמחוייב לעשות כדי
להתרחק מלשון הרע ,דהיינו לא לגור אצל בעלי לשון הרע ,ולחנך בני ביתו
בשמירת הלשון ,וליזהר בגילוי סוד ,ולהיות נקי מחשד שעבר בלשה"ר.

אבק לשון הרע
הקדמה" :אבק לשון הרע" כולל כמה סוגים ,הצד השוה שבהם שאינו לשון
הרע ממש ,אלא קרוב ללשה"ר ,לכן נחשבים כ"אבק" של לשון הרע)א( .יש
סוג של אבק לשון הרע מחמת שהמספר סיפר מילים שעלולות לגרום לו
או לאחרים להתחיל לספר לשון הרע ממש .ויש סוג ,שמספר גנאי אבל
אינו גנאי גמור ,לכן אינו לשון הרע ממש אלא דינו כאבק לשון הרע .ויש
עוד ציורים הנכללים באבק לשון הרע ,וגם ציורים שהוא במח' אם דינו
כאבק או כלשון הרע ממש ,וכלקמ' בעזרהי"ת .והא דאיתא בגמ' ש"כולם
באבק לשון הרע" ,כתב המהרש"א דשפיר שייך להינצל ממנו ,רק שצריך
לעבוד הרבה)ב(.
גורם אחרים לספר לשה"ר :גמ' בערכין )טז ,א( לעולם אל יספר אדם
בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתו .וכתב רבינו יונה וז"ל ענין
אבק לשון הרע הוא ,כאשר יסבב האדם בדבריו ,שיספרו בני אדם לשון
הרע עכ"ל )ג(  .והביא הרמב"ם שלשה דוגמאות לזה ,שגורם לאנשים
שיספרו בגנותו)ד( .א( המספר לשבח ומורה לגנאי ,לדוגמא ,לומר "מי יאמר
לפלוני שיהיה כמות שהוא")ה( .ונוגע בכל בעל תשובה .ב( סירוב לדבר על
פלוני ומורה על גנאי ,לדוגמא ,לומר "שתקו מפלוני ,איני רוצה להודיע מה
אירע ומה היה")ו(  .ג( המספר בטובת חבירו בפני שונאיו ,גורם לשונאיו
לדבר בגנותו)ז(  .וכתב החפ"ח ,שלאו דווקא בפני שונאיו ממש ,אלא ה"ה
בכל כיוצא בזה ,והביא כמה דוגמאות לזה .א .שאין לשבח אדם ברבים,
שבודאי יש בתוך הרבים אנשים שלא אוהב אותו ,אא"כ הוא נודע לרבים
כצדיק )או אדם שהרבים אינם מכירים אותו כלל()ח( .ב .שאין לשבח אדם
יותר מדאי אפילו לא ברבים)ט( .ג .שאין לספר אודות אומן בפני אומן אחר
באותו עסק)י( .ד .ולכאורה ,אין לספר אודות שום אדם ,בפני איש שיש בו
מדת נרגנות)יא(.
לפני עור :בציורים הנ"ל ,שגורם אחרים לספר בגנותו ,לא בלבד שעבר על
אבק לשון הרע ,אלא פעמים עובר גם בלאו דאורייתא של לפני עור ,שהרי
גורם חבירו לספר לשון הרע .ולענין הגדר מתי עובר בלאו של לפני עור,
כתב החפ"ח שאיכא למימר שיש הבדל בין דבר ש"קרוב לודאי שיחטא על
ידו" לבין "אין הדבר קרוב כל כך שיבוא לזה")יב(.
לפעמים גורם היזק :בדרך כלל ,הגורם היזק בסיפורו עובר בלשון הרע,
אמנם יש ציורים שהסיכוי לגרום היזק אינו קרוב כל כך ,לכן אין דינו אלא
כ"אבק" .בגמ' ערכין איתא ,שאין לאורח לצאת לרחוב לפרסם לכל
הגמילת חסדים של הבעל הבית ,שמא יגרום לו הפסד)יג( .וכתב רבינו יונה,
שהוא אבק לשון הרע)יד( .וכתב החפ"ח דוגמא כעין זה ,שאין לאדם לפרסם
לכל שקיבל הלוואה מחבירו ,כי על ידי זה מצוי שיתקבצו אליו אנשים
רעים)טו(.
לפעמים גורם מחלקות :בדרך כלל ,הגורם מחלוקת בסיפורו עובר ברכילות,
אמנם יש ציורים שהסיכוי לגרום מחלוקת הוא רק לפעמים ,לכן אין דינו
אלא כ"אבק" רכילות .איתא בירושלמי ,שלגלות לאברהם אבינו ,מה
שאמרה שרה אימנו "אדוני זקן" ,הוא איסור "אבק")טז( .והטעם שאין זה

)àøúá àáá (á) .ì"ëò ÷áàä ïî ÷áã åáå ,òøä ïåùì ìòáì äîåã ì"æå çëø øîàî äáåùú éøòùá 'ò (à
)÷ïë (ã) .à"÷ñ 'è ììë ç"îàáá àáåä ,åëø 'àî éùéìù øòù äáåùú éøòù (â) .íù à"ùøäîå ,(á ,ãñ
í"áîø (æ) .íù ç"ôçå í"áîø (å) .íù ç"ôçå í"áîø (ä) .í"áîøä úòã à"÷ñ 'è ììë ç"îàáá øàéá
éãéì àá åúáåè êåúîù åøéáç ìù åúáåèá íãà øôñé ìà íìåòì" (à ,æè) ïéëøò 'îâäî øå÷îå ,íù
àöîäì ìéâø íéáø íéùðà úáñîá éë ,éðåâ ìëá øåñà íéáøá ìáà ì"æå ä"âäáå á"ñ íù ç"ôç (ç) ."åúòø
ïéëøò é"ùø (è) .ì"ëò åúåðâá øôñì åàåáé åéçáù øéëæéù éãé ìòå ,íéàð÷î åà íéìéàéîùîå íéðéîéî íù
)äððéà åìéôàå ì"æå ä"âäá à"éñ 'ã ììë ç"ôç (é) .ã"÷ñ åð÷ 'ñ à"âîá àáåä ,(éãéì àá ä"ã à ,æè
.ì"ëò 'åë ïîåà ìëù íéáøä åðéúåðåòá òåãéë ,÷ñò åúåàáå åúðîåà åúåàá àåä íâù ÷ø ,äøåîâ äàðù
)è ììë ä"âäá ç"ôçä áúëù äîá ììëð àåä äøåàëìå ,â"÷ñ ç"îàááå á"ñ 'á ììë á"ç ç"ôçá 'ò (àé
øéëî íàù ,"éðåìô åúåà íò íìù åáì ïéàù øòùî íà 'åë äæá àöåéë ìëì ïéãä àåäã ãåîìð äæîå" à"ñ
ìù åúãî úîçî øîåì úåðâ øáã àöîé àåäù ãåàî àåä ìåìò ë"à ,íìåòä ìë íò íìù åðéà åæä ùéàù
ïéò åì ùéù úîçî ,ììë åéðôá øáãì øùôà éà èòîëù ,íãà úåéäì êééùå .'ìù á"éøî éúòîù ïëå .úåðâøð
ç"ôçá àáåä ,à ,æè ïéëøò (âé) .ä"âäá 'è ììë ùéø ç"ôç (áé) .íãà íåù åéðôá øéëæäì àì èøôáå ,òø
íøåâ àåä éøäù ,äøåîâ ø"äåùì åðéà äîì ,á"öå .äðåé åðéáø íùá ç"÷ñ íù ç"îàá (ãé) .â"ñ 'è ììë
.ã"é÷ñ 'è ììë ïéîéðá ú÷ìçá ë"ëå .ø"äùì ÷áà àìà åðéà ïëì ,÷æéä íåøâì ë"ë áåø÷ åðéàù ì"öå .÷æéä
)'ç ììë á"ç ç"ôç (æé) .å"÷ñ 'ç ììë á"ç ç"îàáá àáåî (à ,à) äàô éîìùåøé (æè) .â"ñ íù ç"ôç (åè
.á"ñ óåñ 'á ììë ç"ôç (ë) .â"ñ ç"ôç (èé) .á"ñ íù ç"ôç (çé) .äùî éðôä íùá å"÷ñ ç"îàááå ã"ñ
)(ãë) .êåðéçå äçëåú ïéãî .ä"ñå ã"ñ íù ç"ôç (âë) .ã"ñ 'è ììë ç"ôç (áë) .çë 'òä 'î÷ì 'ò (àë
åøå÷î ,â"ñ è ììë ç"ôç (äë) .(âé ,àé éìùî) ãåñ äìâî ìéëø êìåä .ä"ñ 'ç ììë á"çå å"ñ íù ç"ôç
ä"ñå ã"ñ 'â ììë ç"ôç (æë) .íù ä"âäáå ä"÷ñå á"÷ñ ç"îàááå â"ñ 'â ììë ç"ôç (åë) .äðåé åðéáøî
'è ììë ç"ôç (çë) ."àòðöá òøä ïåùì" ì"æç éôá àø÷ðù äî àåäù ù"òå .ä"÷ñ ç"îàáì íù ä"âäáå
.ä"âäá â"ñ

”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

בענין בשולי
גויים כשהגוי
מקבל שכר עבור
עבודתו

דוד שמה שאסרו חכמים כשהעובד כוכבים מבשלם בביתו ,אבל
כשהוא מבשל בביתו של ישראל אין לחוש לא לחתנות ולא לשמא
יאכילנו דברים טמאים .עכ"ל .והביא דבריו הטור )ריש סימן קי"ג(
ועיין בדברי רבנו ירוחם )נתיב י"ז חלק ז' דף ק"ס( שכתב שרוב
הפוסקים הסכימו להתיר .אבל בתוס' שם כתבו שרבנו תם חולק על
הראב"ד ,ואין חילוק בין בית הגוי לבית הישראל .וכ"כ המרדכי )שם
סימן תת"ל( וע"ע בבית יוסף )ריש סימן קי"ג( שכתב שכן נראה דעת
כל הפוסקים ,שסתמו דבריהם ולא חילקו .וכן פסק בשו"ע )שם סעיף
ד'( וכדעת יש אומרים בתרא ,כמו שהבאתי לעייל.
ועוד דהשו"ע והראשונים איירי בעבדים ושפחות הקנויים לנו,
כמבואר שם .וכן כתב הט"ז )שם ס"ק ג'( דאיירי בעבדים ושפחות
הקנויין לנו ומוזהרין עליה בשבת .וכ"כ הש"ך )שם ס"ק ז'( וע"ע בפרי
חדש )ס"ק ט'( שכתב בהדיא שכל זה בשפחות הקנויות ,אבל
שפחות שנשכרות שאין אנו מוזהרין עליהם בשבת כמו שכתוב
באו"ח סימן ש"ד לכולי עלמא יש לאסור ואפילו בדיעבד .וכן מבואר
בדברי הרב כנסת הגדולה )סימן קי"ג הגב"י אות ח'( שכתב במקומות
הללו אין נוהגים היתר אפי' בשפחות שלנו שהם קנויות לנו אפי'
בדיעבד ,ובשעת הדחק יש לסמוך על סברת הרמב"ן ז"ל שהתיר
בשפחות הקנויות לנו .ע"כ .ומשמע דודאי אין להתיר בגוי המושכר
לזמן מסויים.
אבל ראיתי למרן הגרי"ח בשו"ת רב פעלים )ח"ד או"ח סימן ו'(
שנשאל בזה מהעיר בומביי אי שרי לאכול בישולי גויים של גוי שאינו
קנוי לו .ואע"פ שכתב שבעיר בגדד המנהג לאסור ,אפשר שיש
לסמוך על דעת המתירים היכא שיש נוהגים היתר בזה ,ובלבד שיהא
ישראל יוצא ונכנס שם ,וגם שיחתה האש .עיי"ש .וכן ראיתי להשדי
חמד )פאת השדה מערכת בישולי עכו"ם סימן א'( שכתב גבי פועלים
שכירים ,דיש להתיר בשוליהם אף בלא חיתוי ,וכיון שנהגו בזמנינו
כוותייהו )כדעת המתירין( מנהג זה הלכה הוא) .וע"ע בדבריו שם
באסיפת דינים מערכת בשולי א"י ופתן ,שכתב בענין דומה שיש
להתיישב בדבר ,ויש לחלק מנדונו לכאן (.וע"ע בשו"ת מנחת יצחק
)חלק ז' סימן ס"ב( שהסתמך על דברי השד"ח .וכן בשו"ת יחוה דעת
)חלק ה' סימן נ"ד( שהליץ בזה גם לספרדים .ועוד ראיתי בענין זה
בשו"ת ציץ אליעזר )חלק כ"א סימן ס"א( גבי השואל שם שהוא
מעדות המזרח ,ויש לו משרתת בתוך ביתו ,ושם דן מענין להתיר
משום ספק ספיקא מדין השיטות המתירים .והביא מדברי הפוסקים
דאפשר לעשות ספק ספיקא נגד פסק השו"ע ,ובמקום אחר נדון
בדבר .אומנם יש לציין דעת מורנו הגאון רבי מרדכי אליהו דאזיל
בדבר כל בתר איפכא ,וס"ל דיש להחמיר בכל דיני בישולי עכו"ם,
ואף בדברים שיש צדדים להקל בהם .ובודאי שאין זה מעיקרא
דדינא ,אלא שהרב היה נוהג בזה מנהג חסידות ,וחביבא עליה
תבשיל של ישראל בכל ענין.
אומנם כל מה שביארנו ראיתי בשו"ת משנה הלכות )חלק י"ג סימן
קט"ז( שנשאל בענין השפחות שעושות המלאכות בבית הישראל,
והיא נשארת לבד בבית ומבשלת וכו' .והעלה לאסור ואף הכלים רצה
לומר דאסורים עד לאחר מעת לעת .ולמסקנה דמילתא אסר לסמוך
על בישולי המשרתות הנ"ל .ונראה דדוקא בנידונו דאיירי שמניחה
לבד בלא השגחה של ישראל גדול .ויש חשש שתבשל בכלים איסור
או שתערב יין וכדו' .אבל היכא שאין חשש כגון שיש שם ישראל,
נראה גם לשיטתו יש להתיר.
ולמעשה נלענ"ד ,דהיכא שיש טבח או עובד גוי בבית הישראל ועובד
בשכר ,ויש שם ישראל שמשגיח עליו שלא יערב דבר טמא ,יש
לסמוך על המתירים בזה .וכן במסעדה שעובד שם הגוי ,ואין
הסועדים מכירים את הטבח הגוי ,והישראל מוכר המאכלים לקונים,
יש צד לסמוך על הפוסקים המתירים שהבאנו לעייל ,אומנם מי
שמקפיד ומחמיר בזה אע"פ דהוי מידי דרבנן ,שהרי כל דבריהם
במקום מח' עבדינן לקולא .מ"מ היכא שמקיים דברי חכמים כתקנתם
אף שיש להקל ,תע"ב.

הנה לענין גוי שמבשל,
וישראל עומד על גביו.
לכאורה לדעת השו"ע
)סימן קי"ג סעיף(
דבעינן הנחה על גבי
האש ,לא סגי ויש בו
משום בשולי גויים .
ואף לרמ"א אם הגוי
הדליק את האש ,יש בו משום בשולי גויים .אומנם ראיתי מה שהביא
השו"ע יו"ד בהלכות הכשר וטבילת כלים )סימן קכ"ב סעיף ו'(
שאסור לומר לעובד כוכבים בשל לי ירקות בקדרתך ,וכן לא יאמר לו
עשה לי מרקחת ,שכל האומר בשל לי ,הרי הוא כאלו בישל בידיו.
ואפשר שעל ידי הרקחים מותר ,שכל האומנים מיחדים כלים נקיים
למלאכתם ,כדי שלא יפגמו אומנותם .ובעל נפש יחוש ,שדברים אלו
מביאים לידי טהרה ונקיות .עכ"ל .ומבואר דהא דאסור לומר לגוי
שיבשל לו לא מצד בישולי גויים אלא מדין הכלים דהוי נותן טעם
לפגם ,ומבטל איסור לכתחילה .ולא נגע ולא פגע מדין בשולי גויים.
ואע"פ שיש לומר בפשיטות דאיירי בדבר הנאכל כמות שהוא חי
שאין בו משום בשולי גויים ,כמבואר בשו"ע )סימן קי"ג סעיף א'(
אלא שמקור דברי השו"ע הם מהרשב"א )תורת הבית הקצר בית ד'
שער ד' והו"ד בבית יוסף יורה דעה סימן קכ"ב אות ו'( והכי נמי שם
לא דבר מענין בישולי גויים ,אלא מדין פליטת הכלים איסור .ושוב יש
לדחות דאיירי בדברים שאין בהם בשולי גויים.
אבל מדברי הרמב"ם יש ראיה בהדיא דאיירי מדברים שאין בהם
בשולי גויים .שהרי כתב בהלכות מאכלות אסורות )פרק י"ז הלכה
י"ח( גבי פולין ואפונין ועדשים וכיוצא בהן ששולקין אותן העכו"ם
ומוכרין אותן ,אסורין משום בישולי עכו"ם במקום שעולין על שלחן
מלכים משום פרפרת ,ומשום גיעולי עכו"ם בכל מקום שמא יבשלו
אותן עם הבשר ,או בקדרה שבישלו בה בשר ,וכן הסופגנין שקולין
אותן העכו"ם בשמן ,אסורין אף משום גיעולי עכו"ם .עכ"ל .והיינו
מתבאר בדבריו דהא דאסרו הפולים ואפונים ועדשים אי במקום
שעולה על שולחן מלכים ,אסורים משום גיעולי עכו"ם .ואי איירי
במקום אינם עולים על שולחן מלכים ,חיישינן שמא בשלו עם בשר
או בקדירה שבשלו בה בשר .שמע מינה דהא דהתירו בבישול
מרקחת של גויים או בירקות ,דוקא בדבר שאין בו משום בשולי
עכו"ם ,כגון דבר שאינו נאכל חי ,או שאינו עולה על שולחן מלכים.
אבל דבר שיש בו בשולי עכו"ם נאסר אף שישראל נמצא בבישול.
ועוד יש להביא ראיה ממה שכתב השו"ע )סימן קי"ג סעיף א'( דהא
דאסרו בשולי גויים אף בבית הישראל ,אומנם יש לומר דאיירי שאין
ישראל רואהו ,שהרי בהלכות מליחה הביא השו"ע )סימן ס"ט סעיף
י'( דין דעובד כוכבים המשמש בבית ישראל ונתן הבשר בקדירה ,ואין
ידוע אם הדיחו ,אם יודע העובד גלולים מנהג ישראל סומכין על
דבריו ,אם היה שם ישראל יוצא ונכנס או שום קטן בן דעת .עכ"ל.
ומבואר דרק משום איסור דם נגעו בה ,שמא הגוי לא הדיח הבשר או
לא מלחו ,אבל מדין בשולי גויים לית לן בה ,משום דאיירי בבית
הישראל ונמצא שם ישראל.
אומנם בעיקרא דטעמא דאסרו בישולי עכו"ם ,וכמו שפירש רש"י
)עבודה זרה דף ל"ה :ד"ה שלקות( דאיסורו משום חתנות .וכן כתב
הרמב"ם מהלכות מאכלות אסורות )פי"ז ה"ט( שאפילו ישראל נמצא
ושומר על הגוי ,אסור משום חתנות .אבל לטעם שכתב רש"י ) שם
דף ל"ח .ד"ה מדרבנן( שלא יהא ישראל רגיל אצל גוי במאכל
ובמשתה ויאכילנו דבר טמא .אם ישראל עומד עם הגוי ומשגיח
עליו ,אין חשש שמא יאכילנו דבר טמא .ודו"ק.
וההיתר שהבאנו לעייל שיש מתירים בשפחות הקנויות לנו ,הוא
מדברי התוס' )שם ד"ה אלא מדרבנן( שהביאו בשם רבנו אברהם ב"ר
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חזו בני חביבי
מזל טוב לר‘ אהרון לב ורעיתו
הי“ו על סיום מסכתות בבא
קמא ובבא מציעא
בשפע רב!
תזכה עוד לסיים מסכתות
ביישוב הדעת ושמחה!

שיעורי תורה
ע“י הרב חיים ביטון הי“ו רחוב ברקת  15כל 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
מתמידים לבנים
בבית הכנסת אהל לוי בשעה  16:30על ידי משפחת קוהלי הי“ו לבנות עד כיתה ח‘
בתיה לבנות
תהלים לבנים  -תהלים לבנות  -שיעורים בהלכה  -שיעורים בגמרא  -שיעור בזהר  -שיעור דף יומי מפורסם בבתי הכנסת
אצל משפחת לוי בשעה 16:30

ויקטוריה

8

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

