
גאולתן של בני ישראל תלויים במספרם 
הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

גזר  פרעה  שהרי  עיון,  צריך  פרעה  גזירת  מהלך  כל  על  בפרשה  כשמתבוננים 
על הזכרים שראה שיצא מהן מושיען וכמו שכתב רש"י )פ"א פס' טז( אם בן הוא 
וגו' - לא היה מקפיד אלא על הזכרים, שאמרו לו אצטגניניו שעתיד להוולד בן 
המושיע אותם. ובשפתי חכמים כתב, שלא מפני פריה ורביה דא"כ למה גזר על 
הזכרים היה יותר ראוי  לגזור הנקבות  ולכן הוכרח רש"י להסביר שהוא מפני 

שחשש למושיען של ישראל ולכן גזר על הזכרים.

גזר  ורבים  פרים  שהם  כשראה  שכתב,  יג(  א,  רבה  )שמות  במדרש  להתבונן  ויש 
אם   המדרש  על  וקשה  וגו',   למילדות  מצרים  מלך  ויאמר  הה"ד  הזכרים,  על 
וכן מה                  וא"כ מדוע גזר על הזכרים לבד.  ורבים  הגזירה הייתה על שהן פרים 
הרבותא שהם היו יולדים שישה בכרס אחת מה התועלת שיש בזה וכי להרגיז 

את המצרים צריכים?

אלא אמרתי לבאר בסייעתא דשמיא, שבגזירת בן הבתרים נגזרה הגזירה כי גר 
יהיו בניך בארץ לא להם ארבע מאות שנה. ונאמר לו ודור רביעי ישובו הנה כי 
לא שלם עוון האמורי עד הנה. הנה במספר ששים, אמר לו הקב"ה לאברהם 
שיצאו ממצרים, כשיגיעו לששים רבוא וזה המספר שיושלם עוון האמורים עד 

הנה, כלומר עד שיגיעו לששים רבוא.

הבעיה       מה  ואמרו  מטף.  לבד  הגברים  שהוא  זה,  חשבון  על  עלו  ישראל  ובני 
ובני  לכן  יותר מהר.  כדי שנצא  לפני ארבע מאות שנה  להשלים את המספר 
ישראל פרו וישרצו וירבו וכו' שהיו שישה בכרס אחד. ויש מדרש שהבא ליטהר 
מסייעין והקב"ה נתן להם שישה בכרס אחד, וי"א שנים עשר ויש אומרים שישים 

בכרס אחת שרצו בני ישראל להשלים את הקץ של ששים רבוא.

את     להשלים  רוצים  שהם  הבין  הבירור  ואחר  ורבים,  פרים  שהם  ראה  ופרעה 
ולכן גזר על הזכרים, כי בהם מושלם המספר  יותר מהר,  המספר כדי שיצאו 

ומיד גזר על הזכרים. וזה גם אפשר להסביר שיולד מושיען מהזכרים.

לוי,  ויחי צח(, אמר רבי  )בראשית רבה  עוד אפשר לבאר, על פי מה שכתב במדרש 
ששים רבוא תינוקת עיברו נשותיהן של ישראל בלילה אחד, וכולן הושלכו ליאור 
ועלו בזכותו של משה, הוא שמשה אומר שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי 
היה  לבדו  היה משה  אילו  ובעצם  ע"כ.   עלו,  לרגלי  כולן  כא(  יא  )במדבר  בקרבו 
גואלן כי הוא שקול כנגד ששים רבוא ותחזית האצטגננים הייתה נכונה שאמרו 
שיוולד מושיען של ישראל, שהוא בעצם שקול כנגד ששים רבוא. וא"כ לא פלא 
שנושענו במאתיים ועשר  שנים בזכות נשים צדקניות שהשתדלו לפרות ולרבות.

שאמרו    כמו  העתידה  בגאולה  גם  נפלאות  אראינו  מצרים  מארץ  צאתך  וכמי 
בחולין )צב.(, והיא כפורחת עלתה נצה - הגיע זמנן של ישראל לפרות ולרבות, וכן 
הוא אומר: ובני ישראל פרו וישרצו, עלתה נצה - הגיע זמן של ישראל ליגאל, וכן 
הוא אומר: )ישיעהו סג, ג'( "ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי", יפרח וירבה 

עם נדיב אמן!

פתחו לי פתח כפתחו של מחט
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

בריחתו  בית פרעה, עד  ואימוצו אל  ע"ה,  רבינו  לידתו של משה  סיפור  מוצאים את  אנו  בפרשה 
תהליך  את  התורה  ומספרת  יתרו,  צאן  לרעה  הופך  משה  מדין,  אל  הוא  מגיע  וכאשר  ממצרים, 
התגלות הקב"ה אליו, "וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה. וירא מלאך יהוה 
אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל". משה רבינו רואה שיח 
קוצני בוער באש ולא מתכלה, "ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה מדוע לא יבער 
הסנה", "וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני". 
ונראה מתוך הלשון בפסוקים, שבעקבות כך שמשה סר לראות את מראה הסנה הקב"ה נתגלה 
אליו. ואילו משה לא היה ניגש לסנה הקב"ה לא היה מתגלה אליו. וצריך להבין מה המעלה במה 

שניגש לראות את הסנה?
ואמרו רבותינו במדרש, )מדרש אגדה שמות פ"ג, ילקו"ש רמז קסב. תנחומא סט"ו(, "ויאמר משה אסורה נא ואראה 
לו  עיקם. אמר  צווארו  לא פסע אלא  לקיש אמר  ריש  פסיעות פסע משה,  יוחנן אמר שלש  רבי 
הקדוש ברוך הוא אתה נצטערת לראות חייך שאגלה עליך, מיד - ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה".  
ולכאורה יש להבין, וכי מעשה קטן ופעוט שעשה משה מצדו מצדיק את סיבת התגלות הקב"ה אליו 
בבקשה שיגאל את עמ"י ויהיה מנהיגו? ויותר מכך, הרי בלא פעולתו של משה רבינו עם ישראל היה 
מפסיד את הגאולה כולה, שהרי אמרו חז"ל בכמה מקומות )עי' שמות רבה, ג', ג' ועוד(, שרק ע"י משה רבינו 

יכלו להיגאל ולא ע"י אחר. וכי מה יפה כוחה של פעולה קטנה זו שעשה?
ונראה מכאן שאף כי היה משה רבינו ע"ה, אחר למעלה משמונים שנה של עבודה ויגיעה, והיה מוכן 
לנבואה ולגאולה, מכל מקום לא יכול היה להשיגם בלי עמל מצדו, וגם עקימת צווארו שהיא פעולה 
קטנה נחשבת צער ויגיעה, ולולי כך לא היה זוכה להיות מושיען של ישראל. משום שהאדם שרוצה 

להתעלות ברוחניות, או שצריך ישועה כל שהיא, זה רק על ידי שיעשה פעולה מצדו. 

על דרך מה שביארנו, ראיתי לגאון ה"משנה שכיר" )עה"פ כאן, ובמועדים פסח(, שכתב לבאר כדרכו, 'דרך 
עץ החיים', וז"ל: "ויש ללמוד מהמדרש דאין קרבת האלקים תלוי באם עושה איזה פעולה גדולה        
וכבידה, או קטנה ומועטה, רק העיקר תלוי בכונת העושה, אם היא זכה וברורה וטהורה ומצטער עצמו 
לכוון בה כוונה נאותה בלי שום פניה רק לה' גרידא, זו היא העולה לרצון לאדון כל,  וזו    משמיענו ר' 
יוחנן וריש לקיש. ר' יוחנן אמר שלא פסע יותר משלשה פסיעות, וריש לקיש אמר אפילו פסיעה אחת 
לא עשה רק הטייה גרידא בצוארו, אבל פסיעות מועטות הללו והטייה זו היה מלא בכפיפת הלב 
ובהכנעה גדולה ובשפלות רוח כל כך, עד שהבורא כל עולמים קרא לו ואמר נצטערת לראות, היינו 
שהשי"ת הכיר בו כמה נצטער בקרבו להתקרב אל הבורא כל עולמים בכוונה זכה ובענוה יתירה 
ובקדושה ובטהרת הלב בהכנעה ובשפלות, אמר לו חייך שאגלה לך מיד, וזכור ואל תשכח. ע"כ.

את עניין זה אנו מוצאים שוב בפרשתנו, בסיפור לידתו והצלתו של משה רבנו, "ותרד בת פרעה 
אמתה          את  ותשלח  הסוף  בתוך  התבה  את  ותרא  היאר,  יד  על  הלכת  ונערתיה  היאר  על  לרחץ 
לתיבה  עד  ידה  נס שהתארכה  לה  שנעשה  ב,י'(, שי"א  פרק  ובפסיקתא  יב:,  )סוטה  בגמ'  ואמרו  ותקחה", 
שישים אמה, וכי מה עלה בדעתה של בתיה להושיט את ידה אל התיבה שהיתה כה רחוקה ממנה? 
אלא אנו למדין מכך שאף שאדם עושה טרחה קלה מצדו, על ידי כך הקב"ה נותן לו את הכח לגמור 
את אותו דבר אף שלא כדרך הטבע. וכמו כן, בנס של המטה שהפך לנחש, אמר הקב"ה למשה 
)ד',ד'(, "שלח ידך ואחז בזנבו", ורק אחר שהחזיק בו הפך שוב למטה בידו, ומדוע הוצרך לאחוז במטה 

שוב ולא נעשה למטה לבד? אלא ללמדך שכל נס משמים צריך פעולה מצדו של האדם. וראיתי 
כעי"ז בדברי המלבי"ם, שכתב שהנחש הכוונה לחומריות וכשהאדם אפילו רק יאחוז בזנבו אחיזה 

קלה, בזנבו של יצר הרע "הנחש", יכול להפוך את האדם לקדוש. עיי"ש.

הגמ' בע"ז )יז.( מספרת על רבי אלעזר בן דורדיא שהיה חוטא גדול עד שהחליט לחזור בתשובה, והלך  
וביקש מההרים שיבקשו עבורו רחמים מהקב"ה שיקבל אותו בתשובה, ואמרו לו עד שנבקש עליך רחמים 
נבקש עלינו וכו', וכך ביקש מהשמיים ומהארץ, ומהכוכבים ומהמזלות, עד שאמר "אין הדבר תלוי אלא 
בי", הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה: ר"א בן דורדיא מזומן 
לחיי העולם הבא. וכו', בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ויש 
להבין על מה בכה רבי? וכי בכה רבי על כל ימיו ש"טרח" לכאורה בעשיית מצוות ועמלה של תורה לריק, 
שהרי יש קונה עולמו בשעה אחת... ודאי שלא כן הכוונה. אלא רבי ראה מה כוחו של רגע אחד של 
תשובה, של מעשה קטן שרבי אלעזר ישב ובכה על חטאיו הרבים, וב"שעה אחת" התעלה מבור עמוק 
לדרגות גבוהות. ועל כן בכה רבי שאולי הוא במשך ימיו לא נהג ברמה גבוהה כל כך של דקדוק הזמן, 

שהרי בשעה אחת אפשר לנסוק לדרגות כל כך גבוהות, עד כדי לזכות בחיי העוה"ב.

למדים אנו מכל זה את כוחה של ההשתדלות או מעשה קטן שהאדם עושה מצדו, ולאיזה דרגות יכול 
עשה        רבינו  שמשה  קטנה  פעולה  של  בעטיה  נסובה  ישראל  עם  של  גאולתם  וכל  כך.  ידי  על  להגיע 
להתקרב אל הסנה. וזהו מה שאמרו רבותינו )שה"ש ה, ב(, "אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני פתחו 

לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו".

ירושלמי הי"ו,  יוסף  העלון מוקדש לרפואת: חכם 
בן ר' אליהו. ורעייתו שמחה הי"ו בת נאזי.

בן  וציון  הי"ו.  קלימיאן  שלום  ר'  ולהצלחת, 
אסתר הי"ו. ולרפואת מלכה בת שרה הי"ו.
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ימי השובבי"ם 
ימי השובבי"ם | כתב רבינו חיים ויטאל )בשער רוה"ק דף יז ע"ב( וז"ל: "ענין השובבי"ם הנודעים, רצוני לומר שיש מנהג 
קדום בכל ישראל להתענות מ' יום רצופים, שיש מן יום הראשון של פרשת שמות עד פרשת תרומה, וקצת מן 
תצוה. ונתנו סימן בהם "שובו בנים שובבים" ר"ת שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים. והנה עיקר התענית בהם 
בארבעים ימים אלו, לא נתקנו אלא על חטאות נעורים, וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על עוונות אלו יותר 
מכל ימות השנה. ובזמן הפרשיות אלו, יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על העוונות הללו, ולכן 
הם מתחילים מן פרשת שמות , מפני שאז בפרשה ההיא היה התחלת השעבוד. ומסתיימים בפרשת משפטים וכו'.

שמירת העיניים והמחשבה | כתב רבינו חיים בן עטר זצ"ל )אור החיים ויקרא פרק יח( "כי כל האיסורים שבתורה הם 
מצות שיכול האדם לעמוד בהם, ויש בידו כח להשמר מהם, זולת מצות פרישות מהעריות, שהוא דבר שנפשו של 
אדם מחמדתן ואונסתו עליהם לעשותם, שלא יוכל האדם לעמוד בהם אלא אם כן ישמור על שני דברים, האחד 
הוא שמירת העיניים, והשני הוא שמירת המחשבה, ואם שני אלו לא יעשה, אין אדם שליט ברוח זה לכלותה ממנו, 
וצא ולמד )קדושין פא א( ממעשה של רבי עקיבא רבן של חסידים שהגם היותו מושלל מבחינת המחשבה, כמעט 
ונוצח מבחינת הראיה. גם ניתן ללמוד כן ממעשה של רבי מתיא בן חרש )ילקוט שמעוני פ' ויחי( שבחר לסמות עיניו, 
הגם שהיה מושלל מבחינת המחשבה, כאשר מעשיו מוכיחות. וגם אם יושלל מבחינת הראות, אם לא ישמור על 
טהרת המחשבה, מחשבותיו יחייבו לבקש ולרדוף אחר המעשה, גם בלי ראיית העין, ולכן על האדם לשמור את 

עיניו ומחשבתו על מנת לקדש עצמו ולהשמר מאיסורי עריות רח"ל".

מעלת התענית | כתב הגאון החיד"א )צפורן שמיר סימן יא מאות קצו ואילך( "אשריו מי שיוכל להתענות על חטאותיו 
ורבו סגולות התענית:  ומהם כי הסט"א אין יכול להדבק במי שרוי בתענית. וגם שעל ידי התענית יבוא לידי ענווה, 
כי יכיר מהו האדם כי במניעת מעט פת יותש כוחו.  גם השרוי בתענית אינו בא לידי ניסיון כי השי"ת רואה שהיא 
מנסה עצמו בתענית. וגם נקרא גיבור הכובש את יצרו, וראוי שתשרה עליו שכינה, וגם אין לו מקטרג, ותפילתו 
ייסורים, הוא מראה שמקבלם מאהבה. ובספר "מגיד מישרים" )פרשת בשלח מהדורא קמא(  נשמעת. וגם אם חייב 
גילה המגיד למרן הבית יוסף ז"ל כי התענית בשבועות אלו, הוא חשוב ומקובל ומרוצה מאוד. ושם בפרשת תרומה 
)מהדורא קמא( מובא שמרן הבית יוסף ז"ל התענה בימי השובב"ים ארבעים יום רצופים כנגד יצירת הוולד, ותעניתו 

התקבלה ברצון בזכות הימים הללו ימי השובבי"ם, שהם מסוגלים ביותר.
וכתב המהרח"ו )הו"ד בלב דוד לגחיד"א פ"ו( שיום אחד של תענית, או של לבוש שק מיקל מעליו חבילות של ייסורים ע"כ.

מנהג התענית בימי השובבי"ם |  שורש ומקור לתענית בימי השובבי"ם הינו קדום מאוד ומצאנוהו בדברי הראשונים 
- בשנות ה' קפג - בזמנו של בעל "התרומת הדשן" שאף הוא השתתף במנהגי שובבי"ם וצם בהם )בשנה מעוברת(, 
וכך מפרט תלמידו בעל ה"לקט יושר" )חלק א אורח חיים עמוד קטז ענין א(: וזכורני שהמנהג באושטריך בשנת העבור 
מתענין ח' תעניות, ומתחילים בפרשת שמות ביום חמישי, ואח"כ בכל יום ה' עד פרשת תצוה. וסימן לאלו התעניות 
שובבי"ם ת"ת, ובכל שנת העבור הרב והקהל מקבלים אלו התעניות בחצר בית  הכנסת בשבת ויחי. ומתנה אם 
בא יום טוב ביום חמישי שיתענו ביום שני שקודם יום חמישי, וזכורני שהוא מתענה ביומי דשובבי"ם ת"ת אף על 
גב שיכול לתן ד' פשיטים לצדקה. וגם בספר המנהגים )טירנא בהגהות המנהגים פורים| חי בסוף המאה הי"ד - מחצית המאה 
הט"ו| וכ"כ הלבוש סימן תרפ"ה(, הביא שנהגו להתענות בכל יום חמישי מימי השובבי"ם, וקורים בפרשת השבוע שחרית, 

ואומר שומר ישראל וכו', ובמנחה קוראים "ויחל משה" ואומרים בתפילה "עננו". ]רבינו ישראל אבוחצירה זיע"א היה מרבה 
בתעניות ובפרט בימי השובבי"ם אך כמובן שהיה מסתיר את תעניותיו מעיני הבריות, וכל מנה שהובאה לפניו היה מעבירה למשב"ק שיאכלנה ולא יספר על כך 
לאיש. תלמיד חכם חשוב ששהה במחיצת רבינו בשנת תשי"א ארבעה שבועות בימי השובבי"ם העיד שעקב אחרי רבינו וראה שהיה מתענה כל ימות השבוע תענית 
הפסקה ורק בשבת היה אוכל, והיה מתגבר כארי בעבודת השי"ת ומתפקד כרגיל בתורה ובתפילה. ויתירה מזו כל אורח שהיה בא לביתו היה רבינו מכריחו לשבת 
ולסעוד בפניו על מנת שיצטער יותר בתעניתו. בשנים מאוחרות יותר היה נוהג לעשות תענית הפסקה בכל השבוע של פרשת יתרו, וזאת משום ששם נזכר "כי יד 

על כס י-ה" ופירשו חז"ל שאין השם שלם ואין הכיסא שלם לכן נהג רבינו לעשות תענית הפסקה בין פרשת בשלח ליתרו. )עפ"י הספר ישראל סבא קדישא(. 

תענית דיבור | כתבו הפוסקים:  שכשאדם רוצה להתנדב תענית, טוב יותר שיקבל תענית מן הדיבור, ממה שיקבל 
עליו מן האכילה, כי ממנו לא יהיה לו נזק, לא בגופו, ולא בנשמתו, ולא יחלש על ידי זה, וכעין זה כתב הגר"א 
באגרתו: שצריך האדם לייסר עצמו לא בתענית וסיגופים, כי אם ברסן פיו ובתאוותיו, וזהו התשובה וכו', ודרך חיים 
תוכחת מוסר, וזהו יותר טוב מכל התעניות וסיגופים שבעולם )משנה ברורה או"ח סימן תקעא ס"ק ב, כה"ח סק"ז |ובקונטרס היחיאלי 
האריך להפליג במעלת התענית דיבור שמועיל להאדם יותר מכל מיני תעניות וסיגופים, וגם אינו מחליש איבריו וגופו כתענית האכילה ויתר הסיגופים, נמצא טוב 
לגוף וטוב לנשמה ועושה שלום בין הנשמה ובין הגוף, ששניהם יזכו לאור החיים ולעולם הנצחי שכולו טוב, ומה גם שבתענית הגוף לא יבצר מלדבר בו - דברים 
בטלים כעס, שקר, חנופה רמיה צחוק. קלות ראש. ושבועות שקר ושוא, והזכרת שם שמים לבטלה, ׳וכיוצא מהנה רעות רבות, זהו באופני הלא תעשה, ובאופני 
העשה, הלא על ידי חלישות הגוף מהתענית אולי ח״ו לא יוכל להתפלל כהוגן ובראוי, ויגרע מחובת לימודו, ויתרשל מלעשות מצוה הבאה לידו, מחולשת איבריו 
מהתענית, אשר לא כן בתענית הדבור,־ אתה יכול ׳ללמוד להתפלל לאכול ולברך לה׳ ולעשות מצות ה׳ בשמחה ורק נמנע אתה מלדבר עם חברך ואשתך, ובאותו 
היום שמנעת עצמך מלדבר, הרי קיימת והגית בו, ודברת בם. עוסק בדברי תורה שתלמוד תורה כנגד כולם, וכל המצוות נדחים מפניה. לבד אלה הידועים, ואם הוא 
בשבת, מנעת. עצמך מלדבר דברי חול בשבת, וקיימת "וכבדתו מעשות דרכיך" וכו' עיי"ש. ועי' בשו"ת שמחת כהן )או"ח סימן קסז( שמי שאינו יכול להתענות ואין 
בידו לפדות את התעניות בממון, שלכה"פ יעשה תענית דיבור כמו שתיקן מהר"י אלפייא כמה פעמים כנגד כל עוון ועוון, והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים, כי 
העיקר היא התשובה מעומקא דליבא, עד שיעיד עליו בוחן לבות וכליות שהיא תשובה אמתית, וכדברי הרמב"ם ז"ל בהלכות תשובה(. ובסה"ק מבואר שיש תיקון 

גדול באמירת התהילים בימי השובבי"ם ובפרט ביום השבת )עי' בקונטרס היחיאלי, ובשו"ת דברי יציב חלק אבן העזר סימן מא(.  

תורה לשמה | רגיל רבנו הגריא"ל שטיינמן זצ"ל לחזק בבוא ימי השובבי"ם בזה"ל: הנה באים ימים גדולים אשר 
אפשר לכפר בהם חטאים גדולים, ועיקר הכפרה הוא על ידי לימוד "תורה לשמה", והוא יותר מועיל מאשר תעניות, 
והראה בזה כמה פעמים רבנו שליט"א לדברי הגר"ח מוואלזין )בס' כתר ראש באות מ"ג( וז"ל: מי שזהיר ללמוד בלילה 
שלוש  שעות לשמה מוחלין לו על כל עוונותיו, זולת עבירות שבין אדם לחבירו, כי כוחות הנפש אינו שב ונתקן, אלא 
בתלמוד תורה עכ"ל. ואמר פעם רבנו בסוף שיעור חומש, שבלימוד חומש אפשר יותר בנקל להגיע לשמשוב יום 
למקרא ולמשנה... וגם כי אין יצר הרע שולט ללמוד שלא לשמה בלימוד משנה ומקרא )כאיל תערוג גליון 19(. וכן מבואר בברכי 
יוסף )או"ח סימן תקעא  דין ב( שכתב וז"ל:  מדברי הרב האר"י זצ"ל מוכח בהדיא שאף שממעט הלימוד, יתענה לתקן אשר פגם. ועמ"ש הרב הקדוש בראשית 
חכמה )שער התשובה פרק ג( ומהרימ"ט בראשון סי' ק'. ומיהו עיין מ"ש הרב ספר חרדים )פרק סה( שיש תקנה לתלמיד חכם ללמוד לשמה, ולהתבודד ולסגף עצמו 

כאשר יוכל שאת עש"ב, ובספר הרב החסיד בעל שני לוחות הברית עכ"ל. וכ"כ ה"אוהב ישראל" מאפטה בספר בראשית פרשת ויחי עה"פ ויקרא יעקב לבניו עי"ש(.

התבודדות | כתב בספר "החרדים" )פרק ס"ה( וזה לשונו: עוד תקנה אחרת מצאתי בתוך ספרי המקובל האלהי הרב 
רבי יצחק לוריא אשכנזי ז"ל, כל מה שתמצא בדברי הראשונים תוכחה על עוון, סיגופים ויסורין קשין, שלג וחרולים 
והפסקות עינויים, לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו אומנתו, ויודע דעת ויראת ה', זאת היא 
תקנתו, לא יחלש ולא יתבטל מלימודו, אך יום אחד מן השבוע יתרחק מבני אדם, ויתבודד בינו לבין קונו ותתקשר 
מחשבתו בו, כאילו כבר עומד לפניו ביום הדין, וידבר להשם יתברך רכות, כאשר ידבר העבד אל רבו, והבן אל אביו.

ומצינו שההתבודדות והפרישות והדביקות, היו נוהגין בה חסידי ישראל.  שבהיותם לבדם, מפרישים מדעתם עניני העולם, ומקשרים 
מחשבותם עם אדון הכל. וכך לימד האריז"ל, שזה מועיל לנפש שבעתיים מהלימוד. ולפי כח ויכולת האדם, יפרוש ויתבודד יום 
אחד מן השבוע, או יום אחד בחמשה עשר יום, או יום אחד בחודש, ולא יפחות מזה. והרמב"ן ז"ל כתב על הפסוק שנאמר ביעקב 
אבינו )בראשית לה, א( 'קום עלה בית אל ושב'. מאי ושב, כמו 'בשובה ונחת תושעון' )ישעיה ל, טו(, היינו שיכין דעתו בישיבת הדעת 
עמו יתברך )של"ה מסכת יומא פרק נר מצוה(. וה' הטוב יקבל את תשובתינו ותשובת עמו ישראל, ולא ימנע הטוב להולכים בתמים.   

מדיני קריאת התורה
שאלה: חתן שנכנס להיות בר מצוה בשבת האם 

מותר לעלות לתורה ביום חמישי.

תשובה: במקום צורך יש להקל להעלותו למנין שלשה עולים ביום ב' 
וה' כשזה כמה ימים לפני שנכנס לגיל המצוות.

שבעה  למנין  עולים  הכל  כתב  ג'  סעי'  רפב'  בסי'  בשו"ע  ביאורים: 
לא  אשה  חכמים  אמרו  אבל  מברכין  למי  שיודע  וקטן  אשה  אפילו 
יא' שלמנין שלשה  וכתב המג"א בס"ק  תקרא בצבור מפני כבוד הצבור. 
אלא  עולים  שלשה  שיש  ביום  דוקא  שלאו  בעו"ש  וכתב  עולה  אינו  קטן 
שבעה  בהם  שאין  כיפור  ויום  טוב  יום  חודש  ראש  כגון  שבעה  שאין  כל 
עולים אין קטן ואשה עולים לתורה. וידוע מנהג האשכנזים כמבואר במג"א 
תורה. משמחת  חוץ  לתורה  לא  אבל  למפטיר  רק  עולה  שהקטן  והמ"ב 

בר  שנעשה  לפני  אחדים  שימים  מצוה  לבר  סמוך  חתן  לגבי  לענייננו 
בכב"ש  הבאנו  התורה  קריאת  שיש  ביום  תפילין  להניח  בא  מצוה 
ח"ט  יבי"א  ושו"ת  וז'  ה'  אות  רפב'  פתה"ד  דברי  ע"פ  תקסד'  עמ'  ח"א 
במקום  יט'  עמ'  העם  נהגו  וספר  ה'  סי'  ח"ב  יהושע  עמק  ושו"ת  פח'  סי' 
כי  חודש  וראש  וה'  ב'  בימי  עולים  השלשה  בין  להעלותו  להקל  יש  צורך 
עולים. שלשה  למנין  גם  לעלות  ברמב"ם שרשאי  משמע  וכן  ראשונים  יש 

שאלה: האם מותר לקטן לקרא בתורה כשאין בעל קורא אחר.

תשובה: לכתחילה אין ליתן קטן לקרא בתורה אלא רק בשעת הדחק 
כגון שאין בעל קורא גדול אחר שאז מותר ליתן לו לקרא לצורך הציבור.

אפילו  למנין שבעה  עולים  הכל  ג' כתב  סעי'  רפב'  בסי'  בשו"ע  ביאורים: 
בצ תקרא  לא  אשה  חכמים  אמרו  אבל  מברכין  למי  שיודע  וקטן  ־אשה 

בס"ק  המ"ב  בשם  תקסה'  עמ'  ח"א  כב"ש  ועיין  הצבור.  כבוד  מפני  בור 
לקרא  יכול  קטן  אם  שיקרא  מי  שאין  בזמן  שמסתפק  הפמ"ג  בשם  יג' 
ושו"ת  ג'  ס"ק  במש"ז  ופמ"ג  דה"ח  והבאנו  בלחש.  יקראו  והם  לעולים 
הפרשה  כל  את  שיקרא  להקל  יש  הדחק  שבשעת  כה'  סי'  ח"ה  יחו"ד 
גדול. דחק  בשעת  להקל  עב'  ס'  או"ח  ח"ב  אג"מ  לשו"ת  גם  משמע  וכן 

שאלה: נכה בכסא גלגלים האם מותר לעלות לתורה.

תשובה: אין לו לעלות לתורה אלא רק אם יתפסוהו שניים כשהוא 
עומד.

ביאורים: בשו"ע בסי' קמא' סעי' א' כתב לגבי קריאת התורה צריך לקרא 
מעומד ואפילו לסמוך עצמו לכותל או לעמוד אסור אלא אם כן הוא בעל 
הקב"ה  אפילו  שכביכול  עמדי  עמוד  פה  ואתה  מהפסוק  כן  ולמדו  בשר, 
באימה.  לקוראה  צריך  באימה  שניתנה  כיון  וגם  התורה  בקריאת  עמד 
ובדיעבד דעת הב"ח בתחילת סי' תרצ' אם קרא מיושב צריך לחזור ולקרא. 
אמנם כתב המג"א בס"ק א' ששיטת הב"י בסי' קמא' שבדיעבד יצאו ידי חובה.

מרן  דעת  אחר  קורא  בעל  ואין  לעמוד  יכול  שאינו  זקן  קורא  בעל  ולגבי 
לקרא  לו  ליתן  שאין  קמא'  בסי'  בילקו"י  והביאו  כת"י  בתשו'  הגרע"י 
ויקרא(  שניים  יתפסוהו  אפשר  )ואם  אחר  קורא  בעל  שאין  אפילו 
ונמצא שלגבי העולה לתורה שודאי נחיצותו פחות מבעל קורא אם אינו יכול 
יתפסוהו שניים כשהוא בעמידה. כן  יעלה לתורה, אלא אם  לעמוד שלא 

שאלה: האם מותר לעשות השכבה לאדם חי שמבקש זאת.

תשובה: אין לעשות כן.

הדבר  פירוש  שהרי  לשטן  פה  פתיחת  בזה  שיש  נלענ"ד  ביאורים: 
שהנשמה תעלה ממקום למקום אחר ואם כן פירושו שיצא האדם מהעולם 
הזה, אבל אפשר לומר לימוד וברכה לזכות נשמת פלוני אפילו שהוא חי.

)מתוך השו"ת 'אליבא דהילכתא' ח"א(
ניתן לרכוש את ספרי הרב בטל': 079-9307-099

עוסק                                  שאדם  ככל  כי  השמועה  מעתיקי  טוענים  ובכלל 
בחידושי תורה ובחוכמת המוסר של רב פלוני פלמוני, אזי נוצר קשר 
הדוק בין   הנשמות, קרי בין הלומד לבין המלמד, גם אם החיבור                            
ביניהם נוצר ע"י ספר. וככל שעוסק הלומד בתורת המלמד, אזי ישנו   
ויקביל  יבוא המלמד  כי בעת פטירת הלומד,  סיכוי סביר בהחלט, 
את פני התלמיד. כך למשל רבים הם הסיפורים על אומרי תהילים 
המלך. דוד  ע"י...  פנים  לקבלת  פטירתם  בשעת  שזכו  צדיקים 

הסבא מקעלם, כך מספרים, חלם באחד מלילות עשרת ימי תשובה 
חלום מצמרר. והנה בחלומו רבנו יונה מגירונדי, מי שחיבר את ספר 

המוסר הקדמון "שערי תשובה", מגיע עוד מעט לבית הכנסת 
המרכזי בקעלם, ועומד לשאת דרשת מוסר לקראת יום הכיפורים.

יונה, מי לא קרא, מי לא שינן את  ותכונה בעיירה. רבנו  התרגשות 
הקרביים  אל  החודרות  החדות,  שלו,  הקולעות  המוסר  אימרות 
"שערי      של    המצהיבים  הדפים  בין  מדפדף  לא  מי  אש.  כחיצי 
העקמומיות                את  לזהות  מנסה  עצמו,  את  שם  ומחפש  תשובה" 

ירקות,  ומאחסנים  אוספים  הירקנים  חנויות,  סוגרים  החנוונים  יוצא? 
הסנדלרים לוקטים 

ואצים     ושטריימלים  חליפות  עצמם  על  עוטים  ופטישם,  מסמריהם 
לכוון בית הכנסת, שהרי להפסיד מילה מדיברות קודשו של רבנו יונה 

מגירונדי, זה הפסד רוחני שאין לו מחיר, ואין לו ֵרע.

והרים             לראשו,  כובעו  הדביק  חליפתו,  דש  את  יישר  הסבא,  גם 
רגליו לכוון בית הכנסת. הוא לא האמין למשמע אוזניו, הנה עוד מעט 
ולהתבשם        פניו של אחד מגדולי הדורות,  יוכל להביט בהדרת  הוא 
ותזקק את  אותו לתשובה שלמה  עילאית שבוודאי תעורר  מחוכמה 

יראתו כצרוף הכסף, או כצרוף הזהב.
האהובים        עיירתו  תושבי  את  מקעלם,  הסבא  רואה  מרחוק  וכבר 
ניצב סמוך לכניסה,  והנה גם הוא  ומתיישבים  נכנסים לבית הכנסת 
ובפתח עומד לו שומר גברתן זעוף פנים, אשר מודיע לו חד וחלק: 

"אתה אדוני לא נכנס!!!"
הסבא מקעלם משתומם, "אני לא נכנס?" הוא שאל בשפה רפה "אני 

הסבא מקעלם...".
על      השומר  חזר  נכנס"  לא  אתה  מטוקיו,  והסבא  מקעלם  "הסבא 
ומאידך  הפתח,  את  לחסום  והמשיך  והמחוצפת  המפתיעה  הצהרתו 

נתן לכל מי שרק רצה להיכנס ולתפוש מקום טוב.
"יסלח לי כבודו" אמר הסבא בענווה "אבל אני הרב של העיר הזו...".

שטויות...



תשובה: במקום צורך יש להקל להעלותו למנין שלשה עולים ביום ב' 
וה' כשזה כמה ימים לפני שנכנס לגיל המצוות.

שבעה  למנין  עולים  הכל  כתב  ג'  סעי'  רפב'  בסי'  בשו"ע  ביאורים: 
לא  אשה  חכמים  אמרו  אבל  מברכין  למי  שיודע  וקטן  אשה  אפילו 
יא' שלמנין שלשה  וכתב המג"א בס"ק  תקרא בצבור מפני כבוד הצבור. 
אלא  עולים  שלשה  שיש  ביום  דוקא  שלאו  בעו"ש  וכתב  עולה  אינו  קטן 
שבעה  בהם  שאין  כיפור  ויום  טוב  יום  חודש  ראש  כגון  שבעה  שאין  כל 
עולים אין קטן ואשה עולים לתורה. וידוע מנהג האשכנזים כמבואר במג"א 
תורה. משמחת  חוץ  לתורה  לא  אבל  למפטיר  רק  עולה  שהקטן  והמ"ב 

בר  שנעשה  לפני  אחדים  שימים  מצוה  לבר  סמוך  חתן  לגבי  לענייננו 
בכב"ש  הבאנו  התורה  קריאת  שיש  ביום  תפילין  להניח  בא  מצוה 
ח"ט  יבי"א  ושו"ת  וז'  ה'  אות  רפב'  פתה"ד  דברי  ע"פ  תקסד'  עמ'  ח"א 
במקום  יט'  עמ'  העם  נהגו  וספר  ה'  סי'  ח"ב  יהושע  עמק  ושו"ת  פח'  סי' 
כי  חודש  וראש  וה'  ב'  בימי  עולים  השלשה  בין  להעלותו  להקל  יש  צורך 
עולים. שלשה  למנין  גם  לעלות  ברמב"ם שרשאי  משמע  וכן  ראשונים  יש 

שאלה: האם מותר לקטן לקרא בתורה כשאין בעל קורא אחר.

תשובה: לכתחילה אין ליתן קטן לקרא בתורה אלא רק בשעת הדחק 
כגון שאין בעל קורא גדול אחר שאז מותר ליתן לו לקרא לצורך הציבור.

אפילו  למנין שבעה  עולים  הכל  ג' כתב  סעי'  רפב'  בסי'  בשו"ע  ביאורים: 
בצ תקרא  לא  אשה  חכמים  אמרו  אבל  מברכין  למי  שיודע  וקטן  ־אשה 

בס"ק  המ"ב  בשם  תקסה'  עמ'  ח"א  כב"ש  ועיין  הצבור.  כבוד  מפני  בור 
לקרא  יכול  קטן  אם  שיקרא  מי  שאין  בזמן  שמסתפק  הפמ"ג  בשם  יג' 
ושו"ת  ג'  ס"ק  במש"ז  ופמ"ג  דה"ח  והבאנו  בלחש.  יקראו  והם  לעולים 
הפרשה  כל  את  שיקרא  להקל  יש  הדחק  שבשעת  כה'  סי'  ח"ה  יחו"ד 
גדול. דחק  בשעת  להקל  עב'  ס'  או"ח  ח"ב  אג"מ  לשו"ת  גם  משמע  וכן 

שאלה: נכה בכסא גלגלים האם מותר לעלות לתורה.

תשובה: אין לו לעלות לתורה אלא רק אם יתפסוהו שניים כשהוא 
עומד.

ביאורים: בשו"ע בסי' קמא' סעי' א' כתב לגבי קריאת התורה צריך לקרא 
מעומד ואפילו לסמוך עצמו לכותל או לעמוד אסור אלא אם כן הוא בעל 
הקב"ה  אפילו  שכביכול  עמדי  עמוד  פה  ואתה  מהפסוק  כן  ולמדו  בשר, 
באימה.  לקוראה  צריך  באימה  שניתנה  כיון  וגם  התורה  בקריאת  עמד 
ובדיעבד דעת הב"ח בתחילת סי' תרצ' אם קרא מיושב צריך לחזור ולקרא. 
אמנם כתב המג"א בס"ק א' ששיטת הב"י בסי' קמא' שבדיעבד יצאו ידי חובה.

מרן  דעת  אחר  קורא  בעל  ואין  לעמוד  יכול  שאינו  זקן  קורא  בעל  ולגבי 
לקרא  לו  ליתן  שאין  קמא'  בסי'  בילקו"י  והביאו  כת"י  בתשו'  הגרע"י 
ויקרא(  שניים  יתפסוהו  אפשר  )ואם  אחר  קורא  בעל  שאין  אפילו 
ונמצא שלגבי העולה לתורה שודאי נחיצותו פחות מבעל קורא אם אינו יכול 
יתפסוהו שניים כשהוא בעמידה. כן  יעלה לתורה, אלא אם  לעמוד שלא 

שאלה: האם מותר לעשות השכבה לאדם חי שמבקש זאת.

תשובה: אין לעשות כן.

הדבר  פירוש  שהרי  לשטן  פה  פתיחת  בזה  שיש  נלענ"ד  ביאורים: 
שהנשמה תעלה ממקום למקום אחר ואם כן פירושו שיצא האדם מהעולם 
הזה, אבל אפשר לומר לימוד וברכה לזכות נשמת פלוני אפילו שהוא חי.

)מתוך השו"ת 'אליבא דהילכתא' ח"א(
ניתן לרכוש את ספרי הרב בטל': 079-9307-099

נעליו של וולוולה

חלום מן הסוג הזה, כל יהודי עבד השם, היה מאחל 
לעצמו.

עוסק                                  שאדם  ככל  כי  השמועה  מעתיקי  טוענים  ובכלל 
בחידושי תורה ובחוכמת המוסר של רב פלוני פלמוני, אזי נוצר קשר 
הדוק בין   הנשמות, קרי בין הלומד לבין המלמד, גם אם החיבור                            
ביניהם נוצר ע"י ספר. וככל שעוסק הלומד בתורת המלמד, אזי ישנו   
ויקביל  יבוא המלמד  כי בעת פטירת הלומד,  סיכוי סביר בהחלט, 
את פני התלמיד. כך למשל רבים הם הסיפורים על אומרי תהילים 
המלך. דוד  ע"י...  פנים  לקבלת  פטירתם  בשעת  שזכו  צדיקים 

הסבא מקעלם, כך מספרים, חלם באחד מלילות עשרת ימי תשובה 
חלום מצמרר. והנה בחלומו רבנו יונה מגירונדי, מי שחיבר את ספר 

המוסר הקדמון "שערי תשובה", מגיע עוד מעט לבית הכנסת 
המרכזי בקעלם, ועומד לשאת דרשת מוסר לקראת יום הכיפורים.

יונה, מי לא קרא, מי לא שינן את  ותכונה בעיירה. רבנו  התרגשות 
הקרביים  אל  החודרות  החדות,  שלו,  הקולעות  המוסר  אימרות 
"שערי      של    המצהיבים  הדפים  בין  מדפדף  לא  מי  אש.  כחיצי 
העקמומיות                את  לזהות  מנסה  עצמו,  את  שם  ומחפש  תשובה" 

עיוותי  את  שלו,  הפנימית 
לא  מי  והדעה,  ההשקפה 
בין       המילים  חושף שם, 
של  מלבו  היוצאות  החכמות 
יישותו  נבכי    את  ראשון, 
כי  להוותו,  ומגלה  הרוחנית, 
מארבע           לאחת  שייך  הוא 
אולי  חנפן,  אולי  הכתות. 
הרע,  לשון  מספר  או  שקרן, 
ירחם. השם  ליצן...  אולי  או 

כל  את  עוזב  יונה  וכשרבנו 
ספריו, כתביו וחידושיו ועומד 
לשאת דרשה בקעלם, מי לא 

ירקות,  ומאחסנים  אוספים  הירקנים  חנויות,  סוגרים  החנוונים  יוצא? 
הסנדלרים לוקטים 

ואצים     ושטריימלים  חליפות  עצמם  על  עוטים  ופטישם,  מסמריהם 
לכוון בית הכנסת, שהרי להפסיד מילה מדיברות קודשו של רבנו יונה 

מגירונדי, זה הפסד רוחני שאין לו מחיר, ואין לו ֵרע.

והרים             לראשו,  כובעו  הדביק  חליפתו,  דש  את  יישר  הסבא,  גם 
רגליו לכוון בית הכנסת. הוא לא האמין למשמע אוזניו, הנה עוד מעט 
ולהתבשם        פניו של אחד מגדולי הדורות,  יוכל להביט בהדרת  הוא 
ותזקק את  אותו לתשובה שלמה  עילאית שבוודאי תעורר  מחוכמה 

יראתו כצרוף הכסף, או כצרוף הזהב.
האהובים        עיירתו  תושבי  את  מקעלם,  הסבא  רואה  מרחוק  וכבר 
ניצב סמוך לכניסה,  והנה גם הוא  ומתיישבים  נכנסים לבית הכנסת 
ובפתח עומד לו שומר גברתן זעוף פנים, אשר מודיע לו חד וחלק: 

"אתה אדוני לא נכנס!!!"
הסבא מקעלם משתומם, "אני לא נכנס?" הוא שאל בשפה רפה "אני 

הסבא מקעלם...".
על      השומר  חזר  נכנס"  לא  אתה  מטוקיו,  והסבא  מקעלם  "הסבא 
ומאידך  הפתח,  את  לחסום  והמשיך  והמחוצפת  המפתיעה  הצהרתו 

נתן לכל מי שרק רצה להיכנס ולתפוש מקום טוב.
"יסלח לי כבודו" אמר הסבא בענווה "אבל אני הרב של העיר הזו...".

שטויות...

"אני ראש הישיבה".
נו, אז מה.

ופוסק  מורה  אני  כאן,  רואה  שאתה  האנשים  לכל  תורה  כאן  מרביץ  "אני... 
הלכות...".
נו, אז מה.

כל  עם   – מבין  לא  אולי  אתה  נכבדי,  "תשמע  והוסיף  המום  היה  הסבא 
השנים  בעשרות  קעלם  של  והמוסר  והחוכמה  התורה  כל  אבל   – הענווה 

האחרונות, זה ממני".
עברו  הסבא,  של  והמתחננות  הרכות  המילים  וכאילו  עקשן,  היה  השומר 

הרחק הרחק מעל ראשו.
הסבא עצם עיניו, ולא האמין. איזה בזיון. כל התושבים בפנים, והוא בחוץ. 
רק לו אין זכות לשמוע את הדרשה המופלאה של רבנו יונה, אוי לאותה 
בושה, או לאותה כלימה. הסבא חש סערה יוקדת מפעפעת בחזהו וחיפש 

מוצא מן הסבך, עד שצץ רעיון במוחו...
"תשמע יקירי, אתה אולי לא יודע, אבל אני האבא של נחום זאב, המכונה 

וולוול. הוא הבן שלי...".
"מה? באמת?" אורו עיניו של השומר הקשוח. "חבל שלא אמרת זאת קודם. 
אם נחום זאב הוא בנך, אזי אין שום בעיה, הכנס פנימה בכבוד, בכבוד 

רב".
"תודה" אמר הסבא וצעד קדימה. 

אבל כאן, ממש בנקודה הזו, הוא התעורר מן ... החלום. אין דרשה, אין בית 
כנסת, אין רבנו יונה. חבל.

הסבא הזעיק מיד את בנו ושאל "הסבר לי בני יקירי, מה פשר הדברים? 
זכית  בו מסר. מה עשית? במה  יש  יש לחלום הזה אחיזה,  בוודאי  הלוא 
שבזכותך נתנו לי להכנס – אמנם בחלום – לבית הכנסת המרכזי לשמוע 

את דרשתו של רבנו יונה?".
וולוול היה מופתע, האיתות השמיימי הזה הדהים גם אותו.

"אולי אבא" אמר "אולי בזכות מעשה חסד קטן שעשיתי עם יהודי לפני 
מספר חודשים. בעצומו של חורף גיליתי שסוליות נעלי קרועות לחלוטין, 
עם  גבוהות  נעליים  זוג  ראיתי  ושם  לסנדלר  הלכתי  אותי,  השלג הקפיא 
שלושה  חודשיים  במשך  חמימות.  וקורנות  מיוחדות  ממש  דֹב.  של  פרווה 

אספתי פרוטה לפרוטה, ואפילו לווייתי מכאן ומשם, כדי לאסוף את 
הסכום הגבוה שעלו נעלי הפרווה. נכנס בי יצר רע, מן דחף לא לקנות 

נעליים רגילות, רק את נעלי הפרווה. ואכן לפני כשבועיים רכשתי אותן 
והנחתים בארון עד לערב שבת כדי לחדשם. 

והנה בליל שישי דפיקה בדלת. אני פותח, ובפתח ניצב לו שם קבצן יהודי, 
שפוף רזה, וביקש צדקה. הכנסתי אותו בזריזות פנימה, הושבתי אותו ליד 
התנור. הגשתי לו כוס תה חם, עוגות, פירות, ודאגתי שישבע וירגיש טוב. 
שלשלתי לידו כמה רובלים כדי שיוכל להתקיים בימים הבאים. הוא הודה 
ובעודו פותח את הדלת, מנשק את המזוזה,  וביקש לצאת.  לי בחום רב 
ובחוץ השלג נערם לגובה של מטר וחצי וכבדרך אגב אני מביט לכוון רגליו, 
ולא מאמין!!! היהודי יחף, פשוט כך, ועל רגליו צלקות ופצעים וחריצים, והן 
נפוחות. נקרע לבי בקרבי. ביקשתי שימתין, ניגשתי לארון אבל עם הרבה 
היסוסים, שלפתי משם את זוג נעלי הפרווה. ביקשתי שינעל אותם, והם 
נולד  הוא  בו, כאילו  יכולתי להבחין  ליד, ממש  תאמו לרגליו כמו כפפה 
ויצא  אותי  וברך  הודה  הוא  מעיניו...  ושמחה פרץ  זיק של אושר  מחדש, 

לקעלם המושלגת... זה הכל".
הסבא מקעלם נשק את בנו ואמר "בני אהובי, אין לי ספק שחסד אדיר זה, 
ההטבה שנבעה מלב טהור כלפי בן של הקב"ה, היא שפתחה לי את הדלת 

של בית הכנסת לשמוע את דרשת רבנו יונה...".

שהחלום                   ספק  להם  אין  כי  לספר,  יודעים  מקעלם  הסבא  תלמידי 
הסתיים ברגע שהשומר השתכנע והתיר לסבא להכנס, כי אם החלום היה 
ממשיך ורבנו יונה היה דורש... הסבא היה מוציא לאור את הפרק האחרון 

שב"שערי תשובה".

)מאת הסופר ר' קובי לוי הי"ו(



    מסוכסך עם עצמו

ככה...".  עצמי  את  מכירה  לא  "אני  עצמי!".  על  כועס  "אני 
אני   – שיחה  ביניהם  שמנהלים  שניים  כאן  יש  זה,  מה 

כוחות  באדם  יש  אישיות.  בפיצול  מדובר  לא  דאגה,  אל  ועצמי?! 
"אני"(,  )להלן  והאחראי  הבוגר  הכוח  מול  לזה.  זה  שמנוגדים  שונים, 
ונוטה  חסר-משמעת-עצמית,  וקצת  ילדותי,  קצת  שהוא  ה"עצמי",  מצוי 
לעשות בעיות... המסוכסך והחבר פסיכולוגים מצביעים על מציאות של שני 
 – המסוכסך  האדם  "המסוכסך".  הוא  הראשון  הטיפוס  טיפוסים. 
לי עם עצמי",  נוטה לומר משפטים כמו "לא טוב  מסוכסך עם עצמו. הוא 
כלל,  עצמי(!)". בדרך  שונא את  "אני  עושה",  מרוצה ממה שאני  לא  "אני 
הצלחה,  חוסר  כישלון,  של  למצבים  מובילות  כאלו  תחושות 
החיובי  החזק,  בד"כ  שהוא  "אני",  הזה  האדם  בתוך  יש  וכד'.  דיכאון 
וחלש.  ילדותי  עצלן,  שהנו  ה"עצמי",  שפוף  עומד  מולו  והבוגר. 

ניקח לדוגמא אדם שמנסה להתגבר על התמכרות לעישון. יש בו "אני" בוגר 
ואחראי, אשר מורה לו להפסיק את ההרגל הרע, שפוגע בבריאות שלו ושל 
הסובבים, וגם מעלה בענן-עשן לא מעט מכספו. ה"עצמי" מרגיש חלש אופי 
במשימה.  ולעמוד  להתגבר  מצליח  לא  שהוא  מאחר  ומושפל, 
ה"עצמי". כלפי  וחיבה  הערכה  ל"אני"  אין  המסוכסך,  האדם  אצל 

האדם מנסה, ואולי גם מצליח, להתגבר ולהתקדם מעט, אבל אין לו שום 
זכות.  עצמו  על  מלמד  ולא  לעצמו,  מפרגן  לא  הוא  כך.  על  חיובי  משוב 
בעקבות כל זאת, האדם מאבד את האמון ביכולות שלו, וכמו בגלגל קסמים, 
הכוחות שלו נחלשים, הביצועים שלו פחות ופחות מוצלחים, והוא לא מעז 
וליזום. פלא שלא טוב לו עם עצמו?! הטיפוס השני הוא "החבר".  לעשות 
החבר, כשמו כן הוא, חבר של עצמו. יש לו קשר טוב עם עצמו, הוא קשוב 
לצרכים של עצמו, ומפרגן לעצמו. הוא מודע ליכולות ולמעלות העצמיות, 
ה"חבר"  מטיפוס  אדם  עצמו.  של  בחולשות  גם  להכיר  בעיה  לו  אין  אבל 
באופן  כישלונות  לוקח  לא  הוא  מנפילות.  יותר  מהר  להשתקם  יצליח 
ופועל. ממילא הוא שמח  ויוזם  והוא מאמין ביכולות של עצמו,  קשה מדי, 
יש  בחיים.  להצליח  סיכויים  יותר  יש  לחבר  יותר.  בריא  וגם  יותר,  ורגוע 
אנשים שאינם מסוכסכים עם עצמם. הם לא מצויים במאבק תמידי מול מישהו 
פנימי, אלא עובדים עם ה"מישהו" בעבודת צוות חברית. וכך צריך לנהוג, כמובן.

מים אחרונים לאוכל עוגיות מלוחות וכדומה
האוכל  או  מלוחים,  חטיפים  או  מלוחות  עוגיות  שאוכל  אדם  שאלה: 
האם  וכד',  תבשיל  שהכין  בשעה  במלח  שנגע  או  מלח,  עם  מלפפון 
צורך? שאין  או  במלח,  שנגע  משום  כך  אחר  אחרונים  מים  לעשות  צריך 

תשובה: מעיקר הדין אכן יש לעשות מים אחרונים כפי שהעלו הפוסקים, 
אומנם המנהג כיום שלא להקפיד בכך. ואין למחות במקלים בזה, והנח להם 

לישראל. והמחמיר בזה תבוא עליו ברכה.

ביאורים: הנה נאמרו כמה טעמים לחיוב מים אחרונים, בגמ' חולין )קה:( הובא, אמר רב 
יהודה בריה דרבי חייא, מפני מה אמרו מים אחרונים חובה, שמלח סדומית יש שמסמא את 
אם  במלח,  שנגע  וכיון  מלח,  אכול  אכילתך  כל  על  חכמים  )ואמרו  העינים 
אביי,  אמר  רש''י(.  לנטלן.  צריך  לפיכך  אותן.  יסמא  לעיניו,  ידיו  את  יתן 
לרב  דרבא  ברי  אחא  רב  ליה  אמר  סדומית.  מלח  מאותו  מעט  יש  מלח  בכור 
ע''כ.  שצריך.  שכן  כל  ליה  אמר  לא,  או  ידיו  ליטול  צריך  מלח  מדד  אשי, 
טעם נוסף מצאנו בגמ' ברכות )נג:( על הפסוק "והתקדשתם והיתם קדושים", והתקדשתם אלו 
מים ראשונים, והיתם קדושים אלו מים אחרונים. ויש עוד כמה טעמים ובפרט לפי הסוד. ואכמ"ל.

כתבו,  והיתם(  )ד''ה  שם  התוספות  אלו,  טעמים  שייכים  בימנו  אם  הראשונים  ונחלקו 
מים  היו  ידיהם אחר הסעודה מפני מלח סדומית,  ליטול  רגילים  בזמנם שהיו  שדווקא 
ואין אנו רגילים ליטול אחר  אחרונים חובה. אבל אנו שאין מלח סדומית מצוי בבנינו, 
הסעודה, אין הנטילה מעכבת עלינו לברך וכו'. עכ''ל. ומדבריהם יש ללמוד שכיום אין 
מצוי מלח סדומית, ואם כן אין צריך נטילה לאחר נגיעה במלח, וכן כתב שם הרא''ש. 

הגמרא  דברי  את  להלכה  הביאו  רבים,  ראשונים  ועוד  קפא(  )סי'  הטור  לעומתם, 
בחולין שמים אחרונים חובה משום שיש לחוש למלח סדומית, ולא חילק שם בין זמנם 
הגמ'  דברי  שהביא  יוסף,  הבית  דעת  משמע  וכן  לזמנינו. 
פי  על  שאף  הרמב''ם  בשם  שכתב  יונה  רבינו  שיטת  את  והביא  בשתיקה. 
כמלח  שטבעו  אחר  מלח  מפני  לחוש  יש  סדומית,  מלח  לנו  אין  שעכשיו 
סדומית, ואם יעביר ידיו על גבי עיניו קודם נטילה, יסמא עיניו. ע"כ. וכן פסק מרן בשולחנו 
הטהור )סי' קפא ס''א( "מים אחרונים חובה". ומבואר שאין הפרש בין זמנם לזמנינו, וגם כיום יש 
ליטול ידים אחרי כל נגיעה במלח בין מועט בין מרובה, מפני חשש סכנה, ודלא כדברי התוספות. 

ללא  אפילו  אחרונים,  במים  מחויב  סתם  בידו  מלח  הלוקח  שאפילו  מבואר  בגמ'  והנה 
שאכל. וכן כתב להלכה הגאון כף החיים פלאג'י )סי' כה', ס"ק ו'(, שהביא דעת הכנה"ג, 
והחסד לאלפים, שהמודד מלח חייב ליטול ידיו מחשש מלח סדומית. והוסיף שזה לפי 
הפשט ולפי הסוד אין צורך עי"ש.  וכן נראה דעת הרב משנה ברורה )ס''ק א(. וכ"כ הבן 
איש חי )פ' שלח אות יג(, וכן ראיתי שהעלה כף החיים סופר )אות ב(. ועי' בספר מקור 
חיים הלוי )ח''ב עמ' 78( שפסק, שהמתעסק עם מלח והאוכל ירקות שדרכם להאכל עם 
מלח, צריך ליטול ידיו משום חשש מלח סדומית. ע''ש. וכן דעת הגאון רבי בן ציון אבא 
שאול זצ''ל בשו''ת אור לציון )ח''ב עמ' שג( שהאוכל מלפפון כבוש במלח, צריך ליטול מים 
שחייב  מלח  המודד  כדין  ודינו  כלל,  לחם  אכל  לא  אם  אף  אחרונים 
באורך.  עיי"ש  יז'(  סי'  )ח"א  חנן  אשר  בשו"ת  העלה  וכן  אחרונים.  במים 

מיים  על  להקפיד  נהגו  שלא  המנהג  את  ליישב  כתב  עולם  הליכות  בספרו  ומו"ר 
מלח  ביננו  מצוי  שאין  הנ"ל  תוס'  דברי  על  שסמכו  משום  במלח  לנוגע  אחרונים 
מים  והצריכו  זה,  טעם  הביאו  הפוסקים  רוב  לעיל  הנתבאר  לפי  אבל  סדומית. 
אכן  אבל  העולם.  מנהג  ליישב  רק  בא  לכא'  בהליכ"ע   הרב  וגם  אחרונים. 
של  חשש  ויש  מאיסורא  סכנתא  שחמירא  ובפרט  אחרונים  מים  להצריך  יש  מדינא 
בכך.  להקפיד  לא  כיום  רנו'( שכתב שהמנהג  )עמ'  הילקוט"י  להגאון  וע"ע  ח"ו.  עיוורון 
כפי  אחרונים  מים  לעשות  יש  אכן  הדין  שמעיקר  נראה:  ולהלכה 
ואין  בכך.  להקפיד  שלא  כיום  המנהג  אומנם  הפוסקים,  שהעלו 
ברכה. עליו  תבוא  בזה  והמחמיר  לישראל.  להם  והנח  בזה,  במקילים  למחות 

   זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"
 זמני התפילות

 16:25 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

  16:05  -מנחה מניין ב'

 17:18 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:15
 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -14:45
 שליט"א.

שיעור עם הרב שליט"א  -15:20
 .הלכות שבת""ב

חלב "שיעור בהלכות  -17:05
 .עם הרב שליט"א "נכרי

12:30תהילים לילדים: שיעור 

  

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

דק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל  30  -: שיעור א'יום שני

 הי"ו.

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א -שיעור ב'

: שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א יום רביעי

בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

20:00. 

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

 


