
 

(פרק ל' פסוק א') והיה כי יבואו עלך כל הדברים האלה וגו' ושבת עד ה' 

אלוקיך ושמעת בקולו וגו', (ובפסוק ח') ואתה תשוב ושמעת בקול ה' 

ועשית את כל מצוותיו וגו', (ובפסוק י') כי תשמע בקול ה' אלקיך לשמור 

 מצוותיו וגו' כי תשוב אל ה' אלקיך בכל  לבבך ובכל נפשך.

צריך להבין מדוע התורה חוזרת כמה פעמים על הרעיון של תשובה שעם 

ישראל צריכים לשוב בתשובה כדי שלא יבואו עליהן הקללות ומדוע לא 

מספיק שיהיה כתוב רק פעם אחת שישובו בתשובה ויקבלו שכר וינצלו 

מן הקללות והצרות שקיבלו עבור העבירות שעשו? אלא רואים מכאן 

שיסוד התשובה אינו בקשת סליחה על מעשה רע, כי בקשת סליחה על 

עבירה ואפילו אם מוסיף ואומר שלא יחזור שוב על העבירה ובאמת 

מקבל על עצמו, בכל זאת הרי נשאר האדם במצבו הירוד ורק מתחרט 

על מעשיו ומקבל שלא לעשות שוב אבל כל כולו נשאר עדיין באותו 

 -הדרגה שהיה! אבל הגדר האמיתי של תשובה הוא כמו שכתוב בנביא  

שובה ישראל עד ה' אלקיך, היינו שצריך להיהפך לאדם אחר! לא תעמוד 

איפה שאתה ותבקש סליחה וגם תקבל שלא לחזור שוב על העבירה, 

אלא הרבה יותר מזה, שתשוב עד השם אלקיך! תגיע לרמות הרבה יותר 

גבוהות ממה שהיית! היינו מצב הקטנות שהיה באדם גרם לו לעבירתו, 

ויסוד התשובה להתעלות ולהיהפך לאדם גדול ולשנות מצבו ובכך לא 

יחזור עוד על טעותו, ולכן כל פעם התורה חוזרת על רעיון התשובה, אין 

כוונת התורה בכל פעם על אותה התשובה ואותו הדרגה ואותו הרמה 

של התשובה הראשונה, אלא צריך להוסיף בכל פעם עוד עלייה ובכך יגדל דרגתו 

 כי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. -ותתקבל תשובתו ויסתלק החטא כאילו לא עשה! וזה שסיים הכתוב 

 

 רש"י מפרש בפסוק כאן: לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה, ואילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה.

 וזה דבר שאינו מובן כלל, מה הפרוש שאם התורה היתה בשמים היינו צריכים לעלות אחריה וללמדה, איך נעלה השמימה?  בסולמות? בחבלים?

נראה , ו ונראה ביאור עומק דברי רש"י על פי מה שמבואר בכמה מקומות שלמדו האבות תורה גם קודם נתינתה, ולמדום לבניהם עד שבא משה והורידה לארץ 

יך צר   שאף שלמדו תורה קודם משה רבינו בכל זאת חלוק לימוד התורה קודם שירדה,  מלימוד התורה אחר נתינתה בסיני, שקודם ירידת התורה לארץ היה 

 האדם להתקדש ולהתעלות ועל ידי זה היה משיג לימוד התורה ממקום מושבה במרומים, אבל לאחר נתינת התורה בסיני שירדה התורה לארץ הרי היא

 ורהמזומנת לכל אדם ואף לפשוטי עם, וכעת הסדר הוא הפוך, שרק על ידי לימוד התורה מתעלה האדם ומתקדש והוא היפך דרך לימודה שקודם ירידת ת 

דהיינו   מדה לארץ, וזה ביאור דברי רש"י לא בשמים היא אלא בארץ ויכול כל אדם ללומדה ולהתקדש על ידה, ואילו היתה בשמים היה צריך לעלות אחריה ללו 

 היה חיוב על האדם להתקדש ורק על ידי זה לזכות לקניין תורה ולימודה.

 

ם, ובי בפרשת השבוע שעבר ראינו הרבה דברים נוראים למי שאינו שומע ומקיים את דברי התורה, בדברים הרעים כתוב הרבה יותר ממה שכתוב בדברים הט 

 ולא די בזאת אלא בפרשה שלנו שוב אנו רואים שכתוב עוד על העונשים והמכות שאפשר לקבל, וכי לא די? למה כתוב כל כך הרבה?

א הבי את זאת אפשר לתרץ בפשטות על פי מה שאנו רואים בעולם, יש כלל: מי שמדבר הרבה לא עושה!  לכן דוקא בקללות הקדוש ברוך הוא אינו רוצה ל 

ראיתי כך  דברים קשים על עמו ולכן חוזר שוב ושוב להזהיר ולומר עונשים נוראים, והכל בכדי שעדיף בזה לומר הרבה ולהזהיר הרבה, ולא לעשות! (אחר  

 שכעין זה מובא בזהר חדש פרשת כי תבא).  

 

 פ זמני השבת:“פרשת נצבים וילך תש

 6:53שקיעה:    8:01ת: “ר   7:25צאת:    6:14כניסה: 
 

 מזל טוב!
 

 ו“הינהוראי בן ישי ורעיתו ‘ הר
 על הולדת הבן

 

 ו“הישמעון שטיינר ורעיתו ‘ הר
 בהגיע בנם למצוות

 

 ו“הימרק נוביק ורעיתו ‘ הר
 בהגיע בנם שמואל למצוות 

 
 

 ברכה שמחה ונחת באורך ימים ושנים!
 
 
 
 

 ו“היחגי חיות ‘ רנתרם על ידי 

 ברכה שמחה פרנסה ונחת
 באורך ימים ושנים בזכות זיכוי הרבים 

 הרב דוד שרעביפרשה מפורשת  

 פרפראות
 למדני חוקיך 2עמוד 

 3עמוד 

 שואלין ודורשין
 חזו בני חביבי 4עמוד 

 5עמוד 

 הלכה פסוקה
 נועם דברות 6עמוד 

 7עמוד 

 חזו בני חביבי
 8עמוד 
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יש פיוט אשר אומרים בסליחות, הפיוט מתחיל במילים אם אפס 

 רבע הקן, פיוט זה מדבר על עקידת יצחק.

קח נא בן יקיר ונמצה דמו על קיר, דהיינו שדמו   -בתוך הפיוט כתוב  

של יצחק יהיה נזרק על המזבח כמו כל קרבן שיש בהקרבתו זריקת 

 הדם על גבי המזבח.

השאלה היא שמיצוי הדם יש רק בעולת העוף ולא בעולת בהמה, 

וכיון שיצחק היה נקרב כקרבן עולה, מפני מה נדמה הקרבתו כקרבן 

עולת העוף שיש בו מיצוי הדם ולא כעולת בהמה שדמו נזרק על גבי 

 המזבח?

 למה כתוב ונמצה דמו על קיר?

נראה לתרץ שיש הבדל בין עולת בהמה לעולת העוף, עולת בהמה 

צריך שיהיה תמים בלי מום, וגם שיהיה זכר ולא נקבה, בעולת העוף 

לא מעקב מום, וגם אין צריך להיות זכר, כל מה שצריך להיזהר בעוף 

הוא שלא יהיה חסר לו אבר שלם, אבל מום לא פוסל בו, וזה שאמרו 

 תמות וזכרות בבהמה, ואין תמות וזכרות בעוף. -בגמרא 

הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם להקריב את יצחק כעולת העוף, 

שאם יהיה לו מום קל שבליבו אולי יחשוב קצת יצחק שאין ראוי 

להקריב אדם, אולי יהיה מום קל במחשבתו, בכל זאת הקרבן של 

עולת העוף כשר אפילו עם מום, אבל יצחק ענה לאביו שאין לו שום 

מום אפילו לא קל שבקלים, אלא הוא תמים ושלם, ולכן ביקש יצחק 

 שאביו יקריב אותו כעולת בהמה שפוסל בו מום.

אבי אותי ככבש תעשה לא תחמול ולא   -וזה שכתוב בהמשך הפיוט  

 תכסה!

***** 

 (כ"ב י') וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו,

בנוסח הסליחות יש פיוט "אם אפס רבע הקן" על עקידת יצחק, ושם 

רשם המחבר, צואר פשט מאליו ואביו נגש אליו לשחטו לשם בעליו 

היינו   -לשחטו לשם בעליו    -והנה ה' נצב עליו, ויסברו שהפירוש  

לשם ה', אמנם נראה לא כן, אלא נראה כוונת המחבר למשנה 

בזבחים (פרק ד'), לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם זבח לשם זובח 

לשם השם לשם אשים לשם ריח לשם ניחוח והחטאת והאשם לשם 

חטא, דהיינו שבשחיטת הקרבן יש מחשבות שמצווה על האדם 

לחשוב, ואחד מהם הוא לשם זובח, היינו לשם בעל הקרבן ואם חשב 

בקרבן של ראובן על מנת שיתכפר בו שמעון הרי זה מחשבת שינוי 

ואביו נגש אליו לשחטו לשם   -בעלים, ונראה זה כוונת המחבר  

 בעליו, שאברהם הוא בעל הקרבן וביקש לשחוט לשם בעלים.

והנה מזה יהיה עוד זכות מרובה במעשה אברהם, שלעשות ציווי ה' 

להעלות בנו לעולה הוא נסיון גדול, אך לדברינו הנסיון גדול ומרובה 

עוד יותר על ידי שלא רק שיש להעלותו לעולה אלא אף יהיה האב 

נהנה בהקרבת בנו, שיש לו להעלות בנו לעולה ולחשוב שיהיה הוא 

בעל הקרבן שנהנה בכפרה (כי זה כל המחשבה של בעל הקרבן לענין 

 שמתכפר בו), ובזה הנסיון מרובה עוד וזכותנו בהזכרתה מרובה.

***** 

נראה להסביר את הנוסח על פי ‘,    יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב 

מה שנאמר במשנה אבות (פרק ד') והוי זנב לאריות ואל תהי ראש 

לשועלים, והביאור שגם זנבו של אריה, הרי הוא אריה, וראש השועל 

אפילו שהוא הראש הרי עדיין הוא שועל, אבל נראה בעוד דרך לבאר 

את המשנה שם, שלא מדובר בזנבו של האריה או בראשו של 

השועל, אלא כך הביאור, שיהיה האדם אפילו אם הוא עצמו שועל, 

יהיה תמיד הולך אחר האריות, וזה ביאור הוי זנב לאריות, שלא 

מדובר בלהיות זנבו של האריה, אלא אפילו אם הוא שועל שיהיה 

מזדנב אחר האריות, וכן אל תהי ראש לשועלים הפירוש הוא 

שאפילו אם האדם הוא אריה אל יהי אריה זה ראש לשועלים, ועל פי 

זה נתבאר לי הלשון בסימנים של ראש השנה, שאומרים יהי רצון 

שנהיה לראש ולא לזנב, וצריך ביאור שכפל את הדיבור ומספיק 

ולא לזנב), אלא על פי   -שיאמר שנהיה לראש (ולא צריך לומר  

האמור יבואר, שאנו מבקשים שנהיה לראש לאנשים יראים ושלא 

 נהיה ראש לזנבות, והוא כאומר שנהיה לראש אבל לא ראש לזנב!

 

 "אתם נצבים היום... ראשיכם"

פרשה זו שנקראת לפני ר"ה, מתייחסת 

לימי הדין. כך על פי הרה"ק ר' לוי יצחק 

 מברדיצ'וב.

ויש כאן להוסיף רמז מהמילה בפסוק 

לימי הדין, מהמלה "ראשיכם"  ראש 

( ראש השנה ) יכ  ( יום כפור ) מ ( מ' 

ר"ח אלול, תחילת   -ימים לפני יוה"כ 

ההכנות ליום הדין) ומכאן הקשר לפסוק 

 ' ה י  פנ ל כם  ל כ ום  י ה ם  י ב צ נ ם  ת "א

 אלוקיכם ראשיכם".

"היום כלכם לפני " ר"ת הכל לכל חלקי 

 העם.

"אתם נצבים היום כלכם" בצרוף הכולל 

 .807אותיות הכל בגימטריא  3של 

זקניכם  ר"ת של ראשיכם שבטיכם 

רמז לכלל   807שוטריכם בגימטריא  

 ישראל.                                       (משב"א)

 "אתם נצבים..." 

"אתם" אותיות "אמת". האמת בוקעת 

לה דרך עד לכסא הכבוד, ובזכותה 

תתייצבו לפני שופט הארץ בימים 

 (אדמו"ר ר' אהרון מקאליב) הנוראים.

 "אתם נצבים היום כולכם..." 

לפי הרמב"ם בהלכות תשובה כל אדם 

יכול להיות כמשה רבינו, ואין הדבר תלוי 

ביחס ובעושר, אלא מי שירצה לעבוד ה' 

הוא הקדוש. וזה אתם נצבים היום כלכם

 כלכם כראוי לזה, כקטון כגדול. -

 ( דברי שאול )                                        

 "פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה"

ר"ת של "שרש פרה ראש ולענה" הוא 

שופר. השופר מעורר לתשובה. ובכוחו 

 לשרש מן הלב כל פרה ראש ולענה.

 (מעינה של תורה )                                     

 "ושבת עד ה' אלקיך"

שמעתי מהבעש"ט: כמו שמכניסים נר 

דולק למקום חושך, החושך סר ואינו 

ניכר כלל, כך כשהאדם חוזר בתשובה, 

אף שחטא  מקודם והשחית את דרכו 

על ידי התשובה הוא   -וקלקל את נפשו 

 –אז תגיע    -נעשה לבריה חדשה. ושבת 

 עד ה' אלוקיך.

 (דגל מחנה אפרים )                                  

 "אתם נצבים היום"

ומדרש אגדה למה נסמכה פרשת אתם 

נצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל 

מאה קללות חסר שתים,חוץ ממ"ט 

שבתורת כהנים,הוריקו פניהם ואמרו,מי 

יוכל לעמוד באלו,(רש"י) שאם מזהירים 

אדם שילקה מלקות ולא מכנים את 

ר  פ ס מ ם  י ט ק ו נ ש ו  א , ר פ ס מ ה

עגול,חמישים או מאה,אז יש להניח 

י  א ב ה ן  ו ש ל א  ל א ו  נ י א ר  פ ס מ ה ש

ה  ד ר ו ה ל ל  ו ב ג ו ץ  ק ן  י א ו , א מ ז ו ג ו

ולויתור,אבל אם מזכירים מספר לא 

עגול,ניכר שזה מדוקדק וקצוב,ולכן כיוון 

ט  " מ ו ם  י ת ש ר  ס ח ה  א מ ו  ע מ ש ש

ם  י יק ו מד ים  ר ספ מ ה ש ו  רא ת, ו ל ל ק

 והוריקו פניהם.                   (דברי שאול)

 1המשך מעמוד פרשה מפורשת 

 הרב משה קליין  אותפרפר
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האם צריך להניח על השולחן פרי חדש לברכת 
 שהחינו בלילה השני של ר"ה 

כתב במחזור ויטרי סימן ש"כ  וז"ל לומר זמן ביום טוב שני של ראש  

השנה נוהגין אנו במקומינו ובכל המקומות שעברתי בהם. ואין חילוק 

בין שני ימים טובים של ראש השנה לשני ימים טובים של גליות 

גלויות. אלא לענין ביצה ומחובר ולאסור את של זה בזה. וטעמ' 

משום דאף בזמן הבית פעמים שיהו שהיו עושין שניהם יום ארוך. 

ואף על פי שלא היה שם ספק. דהא יום שני הוא היה עיקר יום טוב 

היו גומרין יום ראשון קדושה שלא יזלזלו בה לשנה הבאה. ואההוא 

מנהגא סמכינן אנן. ולא משוינן לאיסורו תורת ספק. אבל לעניין זמן. 

מה נפשך. אי ספיקא הוא אמרינן זמן כשל גליות. ואי אמנהגא דבית 

דין סמכינן שהיו נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודש אומרי' זמן. 

דהא מיום שני היו מונין תיקון המועדות והוא עיקר ראש השנה 

וצריך לומר בו זמן וכן הלכה, שלמה בר' יצחק רש"י,  ורבותיו חלוקים 

עליו. וטעמם שמעתי. מפי מורי בשני ימים טובים של גלויות שהן 

משום ספק דשתי קדושות הן  [אומרים] זמן בשניהם שמא יום 

ראשון חול והשני קודש. אבל בשני ימים טובים של ראש השנה שהן 

 קדושה אחת כחד יומא אריכא דמי. ולא אמרי' זמן כי אם בראשון.

וכתב הרא"ש מסכת ראש השנה פרק ד סימן יד ולענין זמן בליל שני 

כתב רש"י בתשובה רבותינו אמרו שאין אומרים אלא ביום ראשון 

לפי שהן קדושה אחת וכיומא אריכתא דמי מה שאין כן בשני ימים 

טובים של גליות שהן משום ספק ושתי קדושות הם ואומר זמן 

בשניהם. אבל אני אומר שצ"ל בו זמן וכן נוהגין במקומינו ובכל 

המקומות שעברתי ואין חילוק בין י"ט של ר"ה לשאר ימים טובים 

של גליות אלא לענין ביצה ומחובר אסור את של זה בזה וטעמא 

משום דאף בזמן ב"ד פעמים שהיו עושין שניהם יום טוב אף על פי 

שלא היה שם ספק דיום שני היה עיקר יום טוב והיו גומרים יום 

ראשון בקדושה כדי שלא יזלזלו לשנה הבאה אבל לענין זמן ממה 

נפשך אי ספיקא הוא אומר ואי אמנהגא דב"ד סמכינן שהיום נוהגים 

קודש ולמחר קודש אומר זמן דהא מיום שני היו מונין תיקון 

המועדות והוא עיקר ר"ה וצ"ל בו זמן וכן הלכה ע"כ. וכן כתב רשב"ם 

בשם רש"י זקנו וכן מסתבר טעמא הלכך י"ל זמן גם ביום שני. 

והגאונים כתבו שאין לומר זמן בשני לא בקדוש ולא בשופר. וכן כתב 

רבינו יצחק בר יהודה. ובעל העיטור כתב כרש"י. וכן השיב רבינו 

משולם בר קלונימוס ז"ל. וטוב שיקח אדם פרי חדש ויניחנו לפניו 

ויברך שהחיינו ויהיה דעתו על הפרי ויצא ידי ספק וכן היה אומר 

 רבינו מאיר ז"ל.

ובשו"ת הריב"ש סימן תק"ה כתב שאלת אם אומרים זמן בליל יום 

טוב שני של ראש השנה, וכו' תשובה האומר אומרים זמן בליל שניה 

של ר"ה, והאומר שלא לאמרו, אלו ואלו דברי אלהים חיים. שכבר 

נחלקו בו הראשונים, זה אומר בכה וזה אומר בכה. ומ"מ האחרונים 

ז"ל הכריעו כדברי האומר לאמרו. וכתבו שכן הוא העקר. וממה 

נפשך ראוי לאומרו. שאם ספק כשאר ימים טובים של גליות אומרים 

אותו. ואם נסמוך על מנהג ב"ד שכשהיו באים העדים מן המנחה 

ולמעלה. היו נוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש. ומזה הטעם הם 

קדושה אחת. אפילו הכי יש לומר בו זמן, שהרי מיום שני היו מונין 

תקון המועדות והוא עקר ר"ה. כן הסכימו האחרונים ז"ל. וכו'  

ושמעתי שאף קצת מן החכמים שדעתן שלא לאמרו מכל מקום 

לצאת ידי כלם, היו מביאין לפניהם פירות חדשים. או מקדשין הלילה 

ההוא על יין חדש. והיו אומרים זמן, בשעה שהיו מקדשין. ועולה 

 להם לכאן ולכאן. 

מרן השולחן ערוך הלכות ראש השנה סימן תר סעיף ב' כתב  בקידוש 

ליל שני (ילבש  חדש) או מניח  פרי חדש ואומר שהחיינו ואם אין 

 מצוי בגד חדש או פרי חדש,  עם כל זה  יאמר שהחיינו.

ובמאמר מרדכי כתב על דברי הש"ע  הטעם משום דס"ל עיקר כדברי 

המצריכין לברך אלא דלכתחלה טוב לאפוקי נפשיה מפלוגתא 

ומבואר דס"ל למרן ז"ל שיש לחלק בין זמן דקידוש לזמן דשופר 

דבשופר אין לברך ובקידו' ס"ל עיקר דצריך לברך ותימא שהרי הג"מ 

כתבו בשם רבינו שמחה דאף החולקים על רש"י וס"ל שאין לברך זמן 

בשני היינו דוקא בקידוש אבל בשופר מודו ליה דצריך לברך והביאו 

הרב"י ונהי דמדברי הטור וש"פ מבואר דכי היכי שנחלקו בקידוש כך 

נחלקו בשופר וגם מדברי הג"מ שהביא מרן ז"ל אחר זה ד"ה נ"ל וכו' 

מוכח דגם בשופר מחלוקת (וצ"ל דמ"ש תחל' סברת רבינו שמחה 

היא וליה לא ס"ל ועב"ח ז"ל) מ"מ הרי השוו מדותיהם ולא נזכר בב"י 

מי שחילק ביניה' בהדיא לומר דיברך בקידו' ולא בשופר ולמה א"כ 

חילק מרן ז"ל בש"ע וצ"ל דמשמע ליה ז"ל ממ"ש הרא"ש והפוסקים 

ליקח פרי חדש ולהניחו לפניו בשעת קידוש לצאת ידי ספק אלמא 

דבשופר דא"א בהכי וגם לא הזכירו תיקון אין לברך וכן מבואר באגור 

בשם הגאונים דיש לברך זמן בקידוש אף אם אין לו פרי חדש אבל 

בשופ' אין לברך ועבב"ח טעם נכון לסברת הגאונים הנ"ל ועל זה סמך 

 מרן ז"ל

להוציא נפשיה מפלוגתא   -וכתב המשנה ברורה ס"ק ב בקידוש וכו'  

משום שי"א שאין אומרים שהחיינו דתרווייהו יומי קדושה אחת היא 

 והרי כבר בירך שהחיינו ביום א',

ובשו"ת אור לציון כתב והנה מבואר בשו"ע בסימן ת"ר סעיף ב', שאף 

בקידוש ליל שני מברך שהחיינו, אלא שאם יש לו פרי חדש, יניחנו 

שם בזמן הקידוש, ויכוין גם עליו. ע"ש. ויש שמביאים יין חדש 

ומכוונים עליו בברכת שהחיינו. ואף אם בירך כבר שהחיינו על ענבים. 

ואף על פי שאין אנו נוהגים כן בכל השנה, מכל מקום כאן שמביא 

את היין לרווחא דמילתא כדי לברך שהחיינו בקידוש, שפיר דמי. 

וכמבואר בשערי תשובה שם ס"ק א' בשם השבות יעקב, ע"ש. ויש 

שנהגו שבליל ראשון מביאים תמרים ישנים, ובליל שני מביאים 

תמרים חדשים, ומכוונים עליהם בברכת שהחיינו. ויש שהיו מחלקים 

לציבור בבית הכנסת בליל שני זיתים חדשים כדי לכוין עליהם 

בברכת שהחיינו. וכיום יש ב"ה פירות רבים שיכול לכוין עליהם 

בברכת שהחיינו, ויכול לכוין על חבושים או סברס או תאנים 

הבדוקים מתולעים. וכן יכול להניח אתרוג על השלחן ויכוין עליו 

 בברכת שהחיינו.

לסיכום: בקידוש ליל שני של ראש השנה טוב להניח לפניו פרי חדש 

כדי לכוין עליו בברכת שהחיינו בקידוש ואם אין לו פרי חדש אף על 

פי כן יברך שהחיינו. ועל השופר של יום שני אין לברך שהחיינו ואם 

חל יום ראשון של ראש השנה בשבת אז יברך שהחיינו על השופר 

 ביום השני.
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 ימים מיוחדים

בגמרא ערכין (ט"ז ע"ב) תניא, א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור 

הזה מי שיכול להוכיח,  אם אמר לו טול קיסם מבין שיניך אמר לו 

טול קורה מבין עיניך, אמר רבי אלעזר בן עזריה תמה אני אם יש 

בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחה, ורבי עקיבא אמר תמה אני אם 

יש בדור הזה מי שיודע להוכיח (ועיין בגרסאות), והביא בעזרת 

כהנים (דרשת שבת שובה תרכ"א) שאולי יש בזה טעם שנהגו 

בשבת שובה לדרוש ברבים כי בציבור אפשר להוכיח כי לא יאמר 

לו אדם טול קורה מבין עיניך כי אין מדבר לאדם אחד ואפשר 

שמוכיח לחבירו, וכן אפשר שבציבור יש מעטים אשר יקבלו 

התוכחה, וגם אין הלבנת פנים וע"כ כנגד שלשת הטעמים של 

מניעת התוכחה אפשר שבציבור אין את 

כל המניעה, עוד הביא בסיבת מניעת 

התוכחה מגמ' סנהדרין (י"ח ע"א) דכתיב 

התקוששו וקושו ודרשו קשוט עצמך 

ואח"כ קשוט אחרים והיינו שאיך יוכיח 

אחרים אם בשמים יאמרו לו קשוט עצמך, 

והביא דברי היערות דבש (ח"א דרוש 

בשנת תק"ל בק"ק מיץ דרוש י"א) משל 

לזה שבעלי בתים היו לוקחים בהקפה 

מהסוחרים ביריד, ואחד מהבעלי בתים 

סובב אצל האחרים בשדלו אותם שישלמו 

חובם להסוחרים, ובאו הסוחרים אל בעל 

הבית הזה ואמרו לו הלא אתה חייב לנו ג"כ 

ם  ה ל ב  י ש ה ז  א ו  , ך כ ו ך  כ ד  ב כ נ ם  ו כ ס

שימתינו עם חובו מעט ויאריכו לו כי הלא 

עזר להם לגבות חובם מן האחרים, וכך 

בנמשל גם המוכיח נהי שאפשר לומר לו 

קשוט עצמך מ"מ יש לו להשיב שימתינו 

מלהתבונן בו כי עוזר להשיב האחרים אל 

 בוראם.

ונראה במעלת העשרה ימים מלבד מה 

שהם ימים אשר התפילה קרובה להישמע, 

הרי הם גם ימים שמוכן האדם אל התוכחה 

ואין את המעכבים המפורשים בגמ' ערכין, 

והוא על פי מה שהביא עוד בעזרת כהנים 

 , את הגמ' ביבמות (דף מ"ט ע"ב) תני

שמעון בן עזאי אומר, מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה 

וכו' מנשה הרג את ישעיה, אמר רבא מידן דייניה וקטליה, אמר 

ליה משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחי ואת אמרת ואראה את 

ה' יושב על כסא רם ונשא, משה רבך אמר מי כה' אלהינו בכל 

קראנו אליו ואת אמרת דרשו ה' בהמצאו וכו', מכל מקום קשו 

קראי אהדדי וכו' דרשו ה' בהמצאו הא ביחיד הא בצבור, ויחיד 

אימת, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין 

ראש השנה ליום הכפורים, ועיי"ש שהביא מהירושלמי (ברכות 

פרק אין עומדין) שדברי ישעיהו דרשו ה' בהמצאו רוצה לומר 

בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שלהבבלי דרשו ה' בהמצאו קאי 

על זמן עשרה ימים, ולהירושלמי קאי על מקום, בתי כנסיות ובתי 

מדרשות וזהו בהמצאו, ועיין מה שביאר בכ"ז העזרת כהנים, 

אמנם נראה לומר שמהגמ' ביבמות יבואר כל מעלת הימים של 

עשרת ימי תשובה בענין התוכחה, שבימים אלה יפלו חומות 

המעכבים ומיני הטענה של טול קורה מבין עיניך, והוא מדברי 

ישעיהו הנביא דרשו ה' בהמצאו שיש עשרה ימים שאפשר 

לדרוש את ה' בקורבה יתירה, וטעם הדבר ודרך מעלת הימים 

שאדם מקבל בהם תוכחה נעשה בדרך התחבולה אשר אבאר 

תיכף מהו התחבולה וכיצד דברי ישעיהו מורים על התחבולה 

 שיהיה אדם מקבל תוכחה.

בשמואל ב' (פרק כ"ג פסוק כ') כתיב, ובניהו בן יהוידע בן איש חי 

רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה 

את הארי בתוך הבור ביום השלג, והוא הכה את איש מצרי אשר 

איש מראה וביד המצרי חנית וירד אליו 

בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו 

בחניתו, ונראה שחלק מעבודתו של בניהו 

בן יהוידע וגדולתו בעבודת ה' כפי שדרשה 

הגמ' (ברכות דף י"ח), חלק מעבודתו נראה 

היה שגזל את החנית מיד המצרי, שכלי 

ח  ק י ל א  ו ה ע  ד י ע  ר ה ר  צ י ל  ש ו  נ י י ז

ולהשתמש בו בקדושה, והכא נמי נראה 

בדברי ישעיהו שגזל את החנית מיד המצרי 

ה  מ א  ו ה ו  , ' ה ת  ד ו ב ע ל ו  ב ש  מ ת ש ה ל

ת  ו י ר ב ו  י ה י ם  ו ד א ת  ו צ ר א ב ה  א ר ת ש

המטילים אימה ושפיכות דם קל בעיניהם 

ם  ו ק מ ל  א ם  י א ב ו  , ם ד ו ב כ ר  ק ו י ד  ג נ כ

זולתו  שהסכימו כדי לגדף האחד את 

במילות שיר, ואם אך היה אומר לו מעט 

מזה במקום אחר היה קם עליו ורוצחו נפש, 

ואילו במקום המוסכם לא יזיקו האחד את 

זולתו כי כך הסכמתם שיש זמן ומקום שכל 

יכולת הזולת לגדף הוא מההיתר שחבירו 

נותן לו וע"כ אי"ז ממעט כבודו עד כדי 

רציחה, ועוד הרבה יש אין קץ דוגמת זה 

במנהג היצר, כן נראה מדרך המצרי וכלי 

זיינו שאפשר לקבוע זמן ומקום להרשיע, 

הרי שגזלו החנית מיד המצרי והשתמשו 

עם זה בהקדושה, יש זמן אשר כל העולם 

בתשובה והוא כעין ההסכמה שכיון שהם 

ימי תשובה הרי שישמע אדם לתוכחה ולא ירחיב החומה של טול 

קורה מבין עינך, וזה שאמר ישעיהו הנביא, דרשו ה' בהמצאו 

שהוא זמן המסוגל אל התשובה שהשפיע הבורא בדרך תחבולה, 

ועי"ז יהיה לו קבלתו וקירבתו בעשרת הימים גם לשאר השנה, 

אבל מנשה שהיה רשע בא בדרך צדקות של תחבולת היצר ואמר 

לישעיה שמשה רבך אמר מי כה' אלהינו בכל קראנו אליו, שה' 

הוא בכל זמן קרוב, ואם ששני הדברים אמת מ"מ מנשה אמר 

זאת ממקור גזילת החנית מיד הישראל להשתמש בתחבולה 

להרשיע, וישעיהו אמר דבריו ממקור גזילת החנית מיד המצרי 

כדי להשתמש לקדושה, שיש זמן שבו לא יהיו המעכבים 

המפורשים בגמרא ערכין כי הוגדר כזמן תשובה ומוסכם משמים 

 בדרך תחבולה שמוסכם להבריות.

 הרב דוד שרעבישואלין ודורשין  
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ה' בהיכל קדשו ה' ”

בשמים כסאו עיניו יחזו 

עפעפיו יבחנו בני אדם, 

שעיניו יחזו מעשי בני 

אדם ותחבולותם, 

עפעפיו היינו העפעפים 

מכסים את העינים, וע"ז 

אמר עפעפי השי"ת מה 

שמכסה עין השגחתו 

כאילו אינו משגיח 

עליהם הוא כי יבחנו בני 

אדם לראות אם מבוכת 

הסתר ההשגחה ידיחם 

 מעל ה' או לא"



  

 

 חזו בני חביבי

וכעין זה יש בתהילים (פרק קי"א פסוק ד') זכר עשה לנפלאתיו 

חנון ורחום ה', ופירש"י זכר עשה, קבע לישראל שבתות ומועדים 

ומצות שנאמרו בהם וזכרת כי עבד היית במצרים לפי שהוא חנון 

ורחום על בניו וחפץ להצדיקם ע"כ, ולא הבנתי מה חנינה ורחמים 

יש על בניו בזה שקבע להם זכר לנפלאותיו, שבתות ומועדים, 

ושם ביארתי, אמנם נראה גם כאן בעשרה ימים של דרשו ה' 

בהמצאו יש גדר של זכר עשה לנפלאותיו שקבע לנו זמן וימים 

לדרוש את ה' והוא חנינה ורחמים מאתו יתברך שהשפיע לנו 

בדרך תחבולה כדי שנתגבר על יצרנו ושלא נסגור פתחי קבלה 

 וכפי שביארתי לעיל.

ואחר שהתבאר רווח יכולת קבלת התוכחה בעשרת ימי תשובה 

והוא סגולת הזמן הקצוב, עתה יל"ע עוד מה תוספת רווח יש 

בעצם, שגם מתנה אפשר לקבל בעשרת ימי תשובה, ונראה 

שהוא מדוקדק בפסוק שבישעיה דרשו ה' בהמצאו, שיכול לקבל 

תשובה על מה שדורש את ה' והוא כהאמור ברבקה (פרק כ"ה 

פסוק כ"ב) ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי 

ותלך לדרש את ה', שכשיש לאדם נסיונות של פגעי הזמן כיצד 

ליישב עבודת ה' עם עניין הפרנסה ושאר נסיונות, או כמו ברבקה 

צער ההריון של פתחי תורה ופתחי ע"ז, אז יש גדר של ותלך 

לדרוש והוא שמבקש האדם מענה והוראה מאתו יתברך מה 

יעשה ומה הדרך הנרצה לפניו, ועיין בהקדמת שו"ת עונג יו"ט 

שהביא מאחיו ביאור הפסוק בתהילים (פרק י"א פסוק ד') ה' 

בהיכל קדשו ה' בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם, 

שעיניו יחזו מעשי בני אדם ותחבולותם, עפעפיו היינו העפעפים 

מכסים את העינים, וע"ז אמר עפעפי השי"ת מה שמכסה עין 

השגחתו כאילו אינו משגיח עליהם הוא כי יבחנו בני אדם לראות 

אם מבוכת הסתר ההשגחה ידיחם מעל ה' או לא ע"כ, והרבה 

פסוקים בנביאים וכתובים מורים על נסיונות אלה (עיין בספרי 

שערי דוד על תנ"ך), וכאן בעשרת ימי תשובה על ידי קירבה 

לבורא במעשה תשובה אפשר לקבל מענה על מיני הנסיונות של 

ותלך לדרוש את ה', והוא שאמר ישעיה דרשו ה' בהמצאו, 

 שאפשר לקבל מענה על שאלת דרשו.

 4המשך מעמוד שואלין ודורשין  
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 ו בהגיע בנם למצוות!“שמעון שטיינר ורעיתו הי‘ מזל טוב לאנשי החסד הר

 שפע ושמחה רבה!

 ביקורי בית לבדיקת כשרות פרגולות וסוכות



  

 שיעור של התקיעות
מדאורייתא אין צריך אלא תשע קולות, דהיינו תקיעה הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  

תרועה תקיעה ג' פעמים 
(א) 

. [ולתקוע תקיעה תרועה תקיעה בסדר 

מלכיות, זכרונות, ושופרות 
(ב) 

.] אבל כיון שאינו ברור מהו הקול של 

"תרועה", לכן תיקן ר' אבהו לתקוע כדי לצאת ידי כולן 
(ג) 

. ויש ג' 

צדדים לענין מה שייך להיות הקול של "תרועה" דקרא: א) שלש 

מה שאנו קורין   -מה שאנו קורין "תרועה", ב) שלש שברים    -יבבות  

מה שאנו קורין   -"שברים", ג) שלש שברים ביחד עם שלש יבבות  

"שברים תרועה". נמצא שלאחר שתיקן ר' אבהו לתקוע כולן, אנו 

קורין כסדר זה: תשר"ת, תש"ת, תר"ת, ג' פעמים כל אחד ואחד. 

והיינו סך הכל ל' קולות. ועוד תיקן בגמ' לתקוע כל הקולות אלו בין 

בישיבה (לפני מוסף) בין בעמידה (בתוך מוסף)
(ד)

. ולכן יש לנו סך הכל 

ששים קולות. והרמ"א הביא מנהג להוסיף עוד ל' קולות לאחר מוסף, 

והשל"ה הביא ענין להוסיף עד שיהיה סך הכל מאה קולות
(ה)

 . 

  : ' ס ו ות י  " ש ר  ' ח :  מ ' ס ו ות י  " ש ר  ' ח :  מ ' ס ו ות י  " ש ר  ' ח :  מ ' ס ו ות י  " ש ר  ' ח ש מ של " ו  נ י י ה  , " ה ע ו ר "ת ן  י ר ו ק ו  נ שא ה  מ

יבבות" (כדנ"ל). ויש מח' רש"י ותוס' מהו "יבבה". רש"י סבר שיבבה 

היינו כח כל דהו, ולכן תרועה היינו שלש כחות כל דהו. ותוס' סבר 

שיבבה היינו שלש כחות כל דהו, ולכן תרועה היינו תשע כחות כל 

דהו. [כחות כל דהו היינו מה שאנו קורין "טרומיטין".] וממח' זה יש 

נפק"מ בין לענין תקיעה בין לענין שברים בין לענין תרועה. שמשנה 

הוא בר"ה, ששיעור תקיעה צריך להיות ארוך כשיעור התרועה. 

נמצא שלפי רש"י שתרועה רק ג' טרומיטין גם שיעור תקיעה ג' 

טרומיטין, ולפי תוס' שתרועה ט' טרומיטין ה"ה שתקיעה צריך 

להיות לכל הפחות אורך כשיעור ט' טרומיטין. ולענין שברים, מוכח 

שהקול של השברים הוא יותר ארוך מקול של תרועה. ולכן לפי רש"י 

שסבר שכל תרועה היינו כח כל דהו, נמצא שכל שבר על כרחך יותר 

מכח כל דהו, ומסתמא שיעורו קרוב לב' כוחות, ולכן נמצא שג' 

שברים היינו כשיעור ו' טרומיטין 
(ו) 

. אבל לפי תוס' שסבר שכל שבר 

צריך להיות לפחות כשיעור ג' טרומיטין, לכן נמצא שג' שברים היינו 

כשיעור ט' טרומיטין
(ז)

  . 

יש מח' לענין שבר שעשה כשיעור ג' טרומיטין, מח' בדעת רש"י:  מח' בדעת רש"י:  מח' בדעת רש"י:  מח' בדעת רש"י:  

האם יצא בזה לדעת רש"י. תוס' סבר בדעת רש"י שכיון שרש"י סבר 

שתרועה רק ג' קולות כל דהו, נמצא שתקיעה רק כשיעור ג' 

טרומיטין. לכן אם תקע שבר אורך של ג' טרומיטין נמצא שיצא 

מכלל שבר ונעשה תקיעה, ולא יצא. אבל המרדכי כתב בדעת רש"י, 

שדווקא בסדר תר"ת הוא שרש"י סבר ששיעור תקיעה היינו ג' 

טרומיטין, אבל בסדר תש"ת הא עכשיו אנו קורין "תרועה" דקרא 

"שברים". ולכן גם תקיעה של סדר תש"ת צריך להיות יותר ארוך 

מתקיעה של סדר תר"ת 
(ח) 

. ולכן נמצא שכיון ששלשה שברים לפי 

רש"י הוי סך הכל בערך כשיעור ו' כוחות (כדנ"ל), לכן גם תקיעה 

צריך להיות כשיעור ו' כוחות. נמצא, שכל שבר אפילו אם אורך יותר 

 מג' כוחות עד ו' כוחות, עדיין לא יצא מכלל שבר.

לפי תוס' בדעת רש"י שסבר שכל שבר אם שייך לצאת ידי שניהם:  אם שייך לצאת ידי שניהם:  אם שייך לצאת ידי שניהם:  אם שייך לצאת ידי שניהם:  

צריך להיות פחות מג' טרומיטין, נמצא שא"א לצאת גם רש"י וגם 

תוס' ביחד. שהא לתוס' צריך להיות ג' שברים כשיעור סך הכל של ט' 

טרומיטין. ולפי רש"י כל שבר צריך להיות פחות מג' טרומיטין, ולכן ג' 

שברים ביחד על כרחך פחות מט' טרומיטין
(ט)

. אבל לפי דעת המרדכי 

בדעת רש"י, שפיר יכול לצאת בין רש"י ובין תוס' בתקיעה אחת. 

שיכול לתקוע כל שבר כשיעור ג' כחות עד ו' כחות, ולהיות ג' שברים 

סך הכל ט' כחות (ויותר), ועי"ז יצא שניהם. פחות מו' כחות כדי 

 לצאת לרש"י, ולא פחות מג' כחות כדי לצאת תוס'.  

הש"ע הביא דעת רש"י בשם י"א, ואח"כ הביא דעת תוס' למעשה:  למעשה:  למעשה:  למעשה:  

בשם י"א. ואף שכלל בש"ע שכל מקום שהביא ב' "יש אומרים" 

שהלכה כי"א השניה (כתוס'), מ"מ בב"י כתב שהעולם נהגו לתקוע 

שבר פחות מג' טרומיטין וכרש"י (ואינו חוששין לשיטת תוס' כלל) 
(י) 

 .

והרמ"א כתב שנוהגין לעשות כדעת המרדכי בדעת רש"י (ועי"ז יצא 

גם תוס')
(יא) 

. והב"ח כתב שמנהגינו לא לחוש לרש"י כלל 
(יב) 

. והמג"א 

לאחר שהביא שיטת הב"ח כתב להיפך שעכשיו המנהג לא לחוש 

לשיטת תוס' כלל 
ג)  (י

. והמ"ב כתב לכתחילה לחוש לדעת תוס', 

ובדיעבד לסמוך על רש"י (אף שלא יצא בזה שיטת תוס' כלל). אבל 

המ"ב מסיים שטוב יותר לצאת בין תוס' בין רש"י ע"פ מהלך המרדכי 

בדעת רש"י, ולעשות כל שבר בין ג' עד ו' טרומיטין
(יד)

 . 
   .à"ñ ö÷ú 'ñ ò"ùåèå :âì ä"ø äðùî (à)  .íù é"áá äàáåäå ,íù é"ùø (á)  é"áá 'òå .íù 'îâ (â)

 åà ,àì åà àöé íà àåä øåîâ ÷ôñ äéä íàä ,åäáà 'ø ï÷éúù éðôì ïéðòì íéðåùàø 'çî àéáäù
 ò÷åúù éîù åðééäã ,àåä øåîâ ÷ôñù íéøáåñ â"îñäå í"áîøä .íéðåù íéâäðî äéä ÷ø àîù
 ìë õáé÷ åäáà 'ø àáùëå ì"æå ,ììë àúééøåàã áåéç éãé àöé àì àîù ÷ôúñäì ùé ú"øú ÷ø
 ÷ôñ àìá øôåù úòé÷ú úáåç éãé ìàøùé ìë åàöéù éãë íìåë éøáãë åùòéù ïé÷úäå úå÷éôñä
 àáùëå ì"æå ,äìéçúî íéðåù íéâäðî äéä ÷øù íéøáåñ à"áèéøäå ç"øäå éàä åðéáøå .ì"ëò ììë
 à"áèéøä úééàø ù"òå] .ì"ëò ãçà äùòî íéùåò ìàøùé ìë åéäéù äð÷ú ï÷úì äàø åäáà éáø

  .åðéðîæá íâ íäéðéá î"÷ôð 'ç äøòäá 'î÷ì 'òå [.áö÷ú 'ñ ò"ùåèá 'òå   äàáåäå .æè 'îâ (ã)
 ïéòéøîå ïéò÷åúå ïéøæåçå ïéáùåé ïäùë ïéòéøîå ïéò÷åú äîì ÷çöé éáø øîà ,â"ñ äô÷ú 'ñ øåèá

 .ïèùä ááøòì éãë ,ïéãîåò ïäùë  øçàì äìåãâ äòåøú òå÷úì ÷ø áúëù åö÷ú 'ñ ò"ùá 'ò (ä)
 àéáä äæ ìòå ,óéñåî øçàì úåìå÷ 'ì òå÷úì åâäðù úåîå÷î ùéù àéáä íù à"îøäå ,óéñåî
 .äàî ãò íéìùäì éãë úåìå÷ øùò ãåò óéñåäì ä"ìùä úòã (ã"÷ñ áö÷ú 'ñáå á"÷ñ íù) á"îä
 íéùù òå÷úì ïéâäåð íéãéñçäå] .(áö÷ú 'ñ øåèá 'ò) êåøàá äàáåä øáë ä"ìùä ìù ïéðò úîàáå
 øçàì úåðåøçà úåòé÷ú øùò íéìùîå ,õ"ùä úøæçá 'ìå ùçì úìéôúá 'ì ,óéñåî êåúá úåìå÷

  [.êåøàä íùá áö÷ú 'ñ øåèä ë"ùîëå (ìá÷úú éðôìî ùéã÷á) óñåî   äàáåä íéøôà äèî (å)
 åðééäã úö÷ äæî úåçô àåäù øùôàù ,úåçë 'á øáù ìëù øåøá åðéà úîàáå .ç"÷ñ ö"äòùá
 'å øåòéùë" â"é÷ññ á"î ïåùì ù"ò ïëå .úåçë éöçå òáøà ìëä êñù àöîðå ,éöçå çë øáù ìëù

 .ãé äøòä 'î÷ì 'òå .ì"ëò äæì áåø÷ åà úåçë  ìò 'ñåú ìù íéøáùù .íéðåøçàä ìëî çëåî ïë (æ)
 'è åðééäã úåááé 'â åðééä úåòåøú 'âù ïåéëù ,ïéèéîåøè 'â øåòéùë ãçà ìë úåçôä ìëì åçøë
 ò"ùä ìò ë"åðá 'òå .(â"é÷ñ á"îá 'ò) øúåé úö÷ åà 'è úåçôä ìëì íéøáù 'â ë"ò ,ïéèéîåøè

  ."ïéèåîéøè á"é øåòéùë" â"ññ   ïëå .ïîéñå ïîéñ ìëá éåìú äòé÷úäù äæì íéëñä 'ñåú íâå (ç)
 'òì 'ò) éàä åðéáøë íéøáåñ ù"àøäå 'ñåúù øîåì øùôàù 'éúù ç"áá 'òå .åéìò é"áä äù÷ä
 ú"øú úòé÷ú øåòéùë øáùá êéøàîù ìëù ì"éå ì"æå 'éúù é"áä úðååë ïëù øùôàå .(â äøòä
 éåä àì äéãéã ïîéñã äòé÷ú éáìâù â"òà äòé÷ú äùòðå øáù ììëî àöé éøä úåááé ùìùë àåäù

 .ì"ëò äòé÷úë  úàöì êééù ,íéøáù 'ä åà 'ã úåùòì íéøáùä ìò óéñåäì äöåø íà ð"äà ìáà (è)
 ïåëð ì"æå áúëù á"îá ù"ò ìáà .íéøáùä ìò óéñåäì øúåîù ò"ùá ë"ëå .'ñåú ïéáå é"ùø ïéá

 .ì"ëò íéøáù 'â ïî øúåé úåùòì àìù äìéçúëì íäéøáãì ùåçì  íìåòäå ì"æå éëãøîäå ä"ã é"á (é)
 ììëî àöé åëéøàéù èòîá é"ùø úòãìù íåùî øùôàù äî ìë øáùä íéøö÷î àìà ïë åâäð àì

  .ì"ëò àåäù ìë ìù úåçë 'âë éåä äòé÷ú øåòéù äéãéãì éøäù äòé÷ú éåäå øáù   ë"ëù (àé)
 .íòè ìù íéøáã íäù ã"äåøúá ë"ëå ,à"âäá  ãò íéøáùá êéøàäì âäðîù áúëù é"÷ñ ç"á (áé)

 .úåçë 'è  úòãë ,äòåøúá úåçë 'è úåùòì àìù äìéçúëì ïéâäåð åéùëòå ì"æå á"÷ñ à"âî (âé)
 ÷ø àåä úîàáå .à"âîä ïééöîù ã"÷ñ ö"äòùá ò"öå .ì"ëò äëøá åéìò àáú øéîçîäå ,é"ùø

  .'âî úåçô øáù òå÷úì àåä ïäìù âäðîù áúë åîöò à"âîä ìáà ,ç"áä íùá à"âîä   (ãé)   á"î
 úåùòì íöîöì äù÷ ãåàîå .ì"ëò úåçë äùìùë ÷ø øáù ìëá äùòé àìù øúåé áåèå ì"æå å"è÷ññ
 éúòîùå .úåçë 'åì áåø÷ ãò øáù ìë òå÷úì ìåëé ì"ðã ïåáùçä éôìå .÷åéãá úåçë 'â øáù ìë
 ìãúùäì ùé ìëä êñáù àöîðå ,äéðù éöçî øúåé úö÷ äéäú øáù ìëù ,äæì øåòéù 'ìù á"éøî

úö÷ íéøáù 'âä úåéäì  .ïéååù íéøáùäî ãçà ìë òå÷úì úåñðìå ïéëäì ùé ïëå .úåéðù éúùî úåçô
 .úåéðù éðùë åðééäã à"èéìù ïééèùðééô ãåã 'ø øòùî ïëù åðîî éúòîù ïëå 

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 

 מכתבים ומאמרים) -(החפץ חיים “ יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו

 הרב יוסף שטילרמןהלכה פסוקה 
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 תהיה בן אדם!!! (דרך ארץ קדמה לתורה)
מעשה בעיירה שחיו בה אנשים ידועים ומפורסמים כחכמים ונבונים 

יודעי ה' ודבר. לאחר התייעצות החליטו, להביא לעיירה רב תלמיד 

חכם שישכון בעירם וילמדם תורה. הלכו נכבדי העיר וחיפשו רב 

תלמיד חכם יודע תורה וירא"ש. חיפשו בכל הקהילות במדינתם "רב 

כאוות נפשם" ומצאו רב ת"ח גדול בתורה, אשר הגיע לשכון בעיירה. 

לאחר שבא הרב לדור בעיירה, בקשו ממנו בני העיירה להרביץ בהם 

תורה. אמרו לו רבנו!! אתה קרית ושנית ושלשת למדנו מקצוע חשוב 

וגדול בתורה. חשב הרב, הרי מדובר באנשים הידועים לחכמים 

ונבונים, מה אלמדם? אולי אתחיל ללמדם בנסתרות התורה?! החליט 

ועשה. קבעו שיעור בסוף השבוע ביום חמישי, עם מיטב הכיבוד 

והמטעמים של הטבחים (השפים) המובחרים של העיירה. והנה הגיע 

הרב לשיעור והחל לדרוש ב"סתרי תורה", ביסוד עשר ספירות וא"ק 

ו"אבא ואמא" ו"אור אין סוף" וכו', ו"סוד אותיות נעלמות" וכדו'. 

לאחר השיעור אמרו בני העיר כי השיעור היה למופת, אבל בסודות 

התורה עדיין לא הגיעו לזה. לכך בשיעור הבא, ידבר הרב מענין 

מקצוע אחר בתורה. הרב הבין שבני העיירה אולי ידועים לחכמים, 

 אך בעניני פנימיות התורה וקבלה עדיין לא עסקו בנושאים אלו.

החליט הרב ללמדם נושא ומקצוע אחר בתורה. ומאן הוא? בסוגיות 

והויות אביי, ורבא שהרי הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות!!! 

בשיעור הבא, כמובן הוגש שוב הכיבוד ממטעמי המטבח של 

העיירה, והרב החל למסור שיעור נשגב בהוויות אביי ורבא, תוך 

הדגשה על הפלפול בדברי רבותינו. עד שהגיע לכללים, "הלכתא 

כרבא חוץ מיע"ל קג"מ". והחל לדון בדין "יאוש שלא מדעת", ובני 

העיירה "מאזינים בהשתוקקות", וממשיך לדין "עד זומם" נפסל 

למפרע. ואח"כ לדין "לחי עומד מאליו", עד שהגיע לדין "קידושין 

שלא נמסרו לביאה" והחל לפלפל בדין "במקדש אחת משני אחיות", 

האם הקידושין חלים. וכאן נתעוררו בני העיירה שומעי השיעור 

בשאלה, "האם יכול אדם לישא בת משפחתו"? שהרי פלוני בן 

הקהילה נשא את בת דודתו, ואף אחר מבני הקהילה נשוי לאשה 

ספק יהודיה. הבין הרב, כי בני העיירה עדיין לא מונחים בדיני אבן 

העזר היטב, לכך עד שמלמדם דיני ממונות וחושן משפט, ילמדם 

דיני עריות וקורבה. לכך הודיעם, כי בשיעור הבא ילמדם דיני 

 אבהע"ז ויחל ללמד "בדיני חופה וקידושין".

והנה הגיע היום המיוחל בו מוגשים שוב מטעמים וכו' כמו בשבועות 

הקודמים. והחל הרב לדרוש בדיני חופה וקידושין ובדיני "עדות 

מומר מחלל שבת" האם קדושיו קידושין? וכאן שוב שאלו בני 

העיירה שומעי השיעור, כבוד הרב, האם "מומר האוכל נבלות 

לתאבון" פסול לעדות? האם גדר "עד אחד נאמן באיסורים", שייך 

ב"עד העובר על איסורים דרבנן"? מכיון שאחד מבני הקהילה, סוחר 

"בדברי סחורה האסורים" לרווחיו הפרטיים. ואף יש אחד שמוכר 

בשר שיש בו חשש "שנתעלם מין העין". הבין הרב שוב, כי "שומעי 

ליקחו" עדיין אינם בקיאים בדיני "יורה דעה" ועליו ללמדם דיני 

"איסור והיתר" כגון, "הלכות שחיטה" "ודיני מליחה" "ובשר בחלב" 

 "ודיני חשוד" וכדו'. 

חשב ועשה, בשיעור הבא (למותר לציין על הכיבוד וכו') החל ללמדם 

"הלכות שחיטה" ואז החל ללמדם דין "קודם השחיטה יברך", וכאן 

שוב שאלו בני העיירה שומעי השיעור, כבוד הרב! האם בכל המצוות 

"המברך צריך שיעבור לעשייתם"? כגון, בהדלקת הנר בערב שבת 

האשה צריכה לברך קודם או שמדליקה ואח"כ מברכת? ואף גדלו 

המפלפלים בשאלתם, האם גם כן הדין, בברכות השבח או בברכות 

הראיה? וכדו'. מכיון שיש מבני הקהילה שמברכים כך, ויש שמברכים 

כך. וכאן שוב, הרב הבין כי בני הקהילה לא כ"כ מבינים בהלכות 

אורח חיים, כגון הלכות ברכות, ותפילה, וכדו', ושוב החליט כי 

 בשיעור הבא יחל ללמדם הלכות "ברכות השחר".

ושוב הגיע היום המיוחל, יום חמישי ובני העיירה התקבצו לשמוע 

את שיעורו של הרב. והחל הרב ללמדם "הלכות השכמת הבוקר", עד 

שהגיע "להלכות בית הכסא" החלו שוב בני העיירה בשאלותיהם, 

וכאן החלו בשאלות "דרך ארץ" "כיצד הנפנה נוהג" וכו'. הבין הרב 

"שדרך ארץ קדמה לתורה", ובני העיירה אינם יודעים אפילו דרך 

 ארץ מה היא?!

שאל הרב את בני עיירתו, אתם אומרים עליכם "שאתם חכמים 

ונבונים", הכיצד זה שאינכם יודעים אפילו הלכות פשוטות? ואפילו 

דרך ארץ שקדמה לתורה? ענו לו בני העיר, מה שאנו חכמים אינו 

קשור לדברי תורה, והרי כולם בוגרי ישיבות מעטירות, או לכל 

הפחות קרינו ושנינו כמוך, (ואף יש מלומדים שהשלימו לימודם 

באקדמיה וכדו'). אבל אנו צריכים חיי קהילה מגוונים, שיהיו 

שיעורים והתקבצות בני העיירה בבית הכנסת ובשיעורי תורה, הינם 

 אמצעי "לפעילות חברתית", אבל כל אחד "עושה את הישר בעיניו".

הסיפור עצמו אינני יודע אם היה באופן ספציפי, אבל הוא קיים בכל 

זמן ועידן, הרי אנו בכל יום ויום לומדים אם "דף היומי" או "שעור 

הלכות" או כל שיעור אחר, אבל כשהדבר מגיע למעשה ותרגום 

"לחיי היום יום" שלנו, נוכחים להבין כי "אין קשר בין לימוד התורה, 

לחיי מעשה". והרי (גמ' קידושין דף מ':) "נענו ואמרו כולם גדול 

תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה". ובאוזני שמעתי, חכמים 

ונבונים, כשמגיעים למעשה בדינים חברתיים או "בין אדם לחבירו" 

יודעים "לעקם" מחשבתם, ולעשות איפכא מסתברא והותרה לכל. 

וכל מעשיו האישיים רצויים לפני העושה, וכל היתרי ותצדקי וכל 

 "התורה שלמד זה" יכוון אותה לפי מעשיו ורצונותיו.

ואין צריך להסביר הדבר על פי "תורת הישר" כי בחיי חברה אדם 

"פועל ממניעיו האישיים" וכל אדם כך. רק המידה היא, עד כמה 

מניעיו האישיים של האדם פועלים "לפי הצדק והיושר". שהרי כל 

אדם רוצה את טובתו שלו, רק הגבול הוא לידע מתי מוותר על 

טובתו שלו כשמפריע לשני. והדברים פשוטים לכל מבין, רק כמו 

שאמרנו כשמגיעים "לשעת מעשה", נוכחים אנו לדעת "כי אין קשר 

בין התורה למעשה", אבל צריך "לדעת שדרך ארץ קדמה לתורה", 

ובאמת אין קשר להתנהלות שאדם עושה לתורה שלמד, כיון שקודם 

לקשר הזה, צריך הוא שיהיה לו "דרך ארץ", ואח"כ יקיים מה שכתוב 

 בתורה.

והיסוד בחיי קהילה וחברה הוא "מנהג המקום" " ותועלת בני 

המקום" ומנהג המקום נוצר על פי "רוב אנשי המקום", ולפי מה 

שנתכוונו בתחילת מגוריהם. ולזה צריך שיבואו ז' טובי העיר ויטוו 

וינהלו את דרכי בני העיר ביד רמה וטובה, לתועלת בני ואנשי 

 המקום. וא"צ פנים לזה, שהכל על פי תקנות הקהל ואנשי המקום.

לסיום אולי לפעם הבאה נמשיך "בסיפורי מעשיות" שזה מה "שבני 

 העיירה" רוצים? או שנמשיך בדברי תורה שיהיו רק בגדר תלמוד?!  

 הרב עמנואל איפרגןנועם דברות  
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 052-7111480אילנה:    058-7171537אסתר קוק:  19:30-20:30לתיאום בענין טהרה:   שעות פתיחה החדשים 

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

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

 058-7188158הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

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

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

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

  0525712663ברקת טל: ‘ משפחת דוד שילמן רח ח בלוני גז:“גמ

 0527659122טל:  106משפחת קוהלי אבני החושן  ח מזוזות:“גמ

 0502616377טל:  105אבני החושן  יאן ‘אברהם ג -שעות ביממה  24הצלה, עזרה ראשונה, זמינים 

 0587668000טל:  11אחלמה  חיים בלך -שעות ביממה  24הצלה, עזרה ראשונה, זמינים 

 0584226225טל:  18אודם ‘ רח משפחת פרלמן: -ח פלטות לשבת “גמ

 0547857575שלמה ברונר: ‘ ר ח עריסה לתינוק לחודשים ראשונים:“גמ

 050-6401440טל:  4על ידי משפחת ויצמן  רחוב ברקת  ל, ולרפואת טוהר בת שני שרה“נ אייל בן זהבה ז“ח טיטולים ומטרנה לע“גמ

 0504168728   0257110091משפחת בן סימון, טל:  נ שמעון בן לאה“אנילציה ואדים חמים, לע

  16אודם ‘ מטטוב: רח‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 רינה: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

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

 0504116009אביאל ירושלמי  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

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

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

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות, החזרת פרקים למקום, וקיבוע:“גמ

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה‘נ אסתר בת ג“לעמקרן, אנילציה, משאבת חלב ידני\חשמלי 

 054-6535441קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 0548590029אלעזר לוי טל: ‘ הר :WAZEח מכשיר ניווט ווייז “גמ

 שירותי דת וגמילות חסד

 שיעורי תורה
 ש“כל מוצ 15ו רחוב ברקת “י הרב חיים ביטון הי“ע שיעור באור החיים הקדוש 

  תהילים ושיעור לנשים

 , ממתקים והפתעות!9ו, רחוב נופך “דוד ירושלמי הי‘ בזמן הדלקת נרות אצל משפחת ר קבלת שבת לבנות 

 ו בבית הכנסת הספרדי ממתקים והפתעות ונחת אמיתי!“כל ערב עם הרב יעקב דרשן הי מתמידים לבנים 

 16:00י משפחת קוהלי בשעה “ע -בבית הכנסת הספרדי  בתיה לבנות 

 מפורסם בבתי הכנסת שיעור דף יומי   -שיעור בזהר  -שיעורים בגמרא  -שיעורים בהלכה  -תהלים לבנות  -תהלים לבנים 

 חזו בני חביבי 
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 לעילוי נשמת

 ויקטוריה

 ל“בת סנובר ז

מזל טוב לאיש רב 
 פעלים לתורה

ו “הרב יצחק אוחנה הי

 בהגיעו לגיל עצה!

, יבורך 9:30שיעור במדרש כל חמישי בערב בשעה 

 ו“יניב אילוז הי‘ התורם היקר!!! ויבורך השף הר


