
זכות הרבים משפיעה טובה גם בעולם הזה
הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

במסכת קידושין דף טל: נאמר בשם רבי יעקב ששכר מצוה בהאי עלמא 
ליכא ולפי המבואר בגמ' לדבריו אין כל שכר בעולם הזה וחידש  בהגהות 
הנאמרים  בדברים  אפי'  הזה  בעולם  מצוה  שכר  דאין  שכר  ד"ה  חרד"ל 
בתחילה פאה אלו דברים שאדם עושה אותם אוכל פירותיהן בעולם הזה 
חולק רבי יעקב שאינו מקבל שכר עליהם בעולם הזה אלא א"כ שמר את 

כל התורה כולה ואין לו עוונות ואין לו במה להריע לו אז מטיבין לו.
וכן פסק הרמב"ם כרבי יעקב בהלכות תשובה פ"ט ה"א.

ושואלים הראשונים א"כ מה הם הטובות שהבטיח לנו הקב"ה בפרשתינו 
עלמא  בהאי  מצוה  שכר  הרי  לנו  אותם  ישפיע  המצוות  את  נשמר  שאם 

ליכא.
והבטיחנו בתורה שאם  וז"ל  והשיב ע"ז  וכבר שאל אותה הרמב"ם שם 
נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה תמיד שיסיר ממנו כל 
הדברים המונעים אותנו מלעשותה כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן, 
שובע  כגון  התורה  לעשות  ידינו  את  המחזיקות  הטובות  כל  לנו  וישפיע 
ושלום ורבוי כסף וזהב, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך 
לחיי  שנזכה  כדי  המצוה  ולעשות  בחכמה  ללמוד  פנויים  נשב  אלא  להן 
הזה  העולם  בטובות  שהבטיח  אחר  בתורה  אומר  הוא  וכן  הבא,  העולם 
וצדקה תהיה לנו וגו' עכ"ל רצה לומר אין הטובות הללו שכר מצוה אלא 

הכשר מצוה כדי שנוכל לקיים את התורה בנחת.
החרד"ל  הגהות  על  שחולק  נראה  כז   פרק  בראשית  בחיי  רבינו  אולם 
הנ"ל וסובר שרבי יעקב מודה שמקבל פירותיהם בעולם הזה וכוונת רבי 
יעקב היא על הקרן ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא שכתב וז"ל ואין כוונת 
רז"ל במאמר הזה שיהיה זה שכר עשיית המצות הללו ח"ו, שהרי אמרו: 
)קידושין לט ב( שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, כלומר עקר השכר אינו בעוה"ז, 
אבל השכר הוא פירות המצוה שאדם אוכל בעוה"ז במין המצוה בעצמה 
בציצית  הזהיר  כל  ב(  נג  )שבת  שארז"ל:  וכענין  לעוה"ב,  קיימת  והקרן 
זוכה לטלית נאה, כל הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה, הזהיר בקדוש היום 
זוכה וממלא גרבי יין, וכיוצא בהן, שאין עיקר השכר משתלם לו בעוה"ז 
אלא פירות המצוה במינה. עכ"ל והמשך סוגיית הגמ' שם תקשה לדברי 

רבינו. וצ"ע.
ומה  וז"ל  וכתב  השאלה  עמר  שכר  ד"ה  בקידושין  שם  המהרש"א  וגם 
שנאמר בתורה ויקרא כו ג והלאה אם בחקתי תלכו' וגו' ונתתי גשמיכם 
בעתם' וגו' וכן כל ההבטחות שם שהם דברים שאינם שייכים אלא לעולם 
הזה  וחידש המהרש"א חידוש גדול וז"ל היינו משום שאף רבי יעקב מודה 
שכשהרבים מקיימים את התורה מקבלים את שכרם גם בעולם הזה  וכן 
כשהרבים אינם מקיימים את התורה מקבלים את עונשם בעולם הזה  ורק 
או שעלול לקבל  הזה  סובר שאינו מקבל שכרו בעולם  הוא  היחיד  לגבי 

עונש מיעוט עוונותיו בעולם הזה כדי לזכותו לעולם הבא  עכ"ל
מוריד  הקב"ה  ברבים  שנעשים  שמצוות   ומעודד  נפלא  חידוש  וזהו 
שלומדים  חשוב  כמה  מלמדינו  וזה  הרבים  בזכות  הזה  העולם  גם  ברכה 
סלה.                  אמן  די  בלי  עד  ברכה  מוריק  שהקב"ה  בצוותא  מצוות  ומקיימים 

 שבת שלום !

מהו התנאי לקבל 'ברכות' וחלילה להיפך...
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: 
 להצלחת:  ציון בן אסתר הי"ו.

נעמי בת כאלי וב"ב הי"ו.
 ולהצלחת: שמעון בן טל הי"ו.

להקדשת העלון :054-4215-970

21:06       20:11         19:20
21:04       20:09          19:18

          04:11                       04:05 
  04:19                       04:13

     05:41                        05:36
                          09:07                        09:03
      12:38                        12:36

 13:13                      13:12
18:28                       18:29 
 19:39                       19:41
19:56                       19:58

      

פרשתנו אשר חותמת את חומש 'ויקרא', פותחת בתנאי שמתנה עמנו הקב"ה, תנאי שאם נקיימו 
תשרה הברכה, ולא רק ברכה אחת אלא ברכות אין סוף, ומאידך חלילה, אם לא נקיימו אז יכול 
להיות להיפך, וכך הוא התנאי, "אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם", "ונתתי 

גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר ובציר 
ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם" וכו'. התורה מאריכה בברכות 

והבטחות כבירות אשר על כל אחת מהן אפשר להאריך בפני עצמה. והתורה ממשיכה, את הצד 
השני של המטבע חלילה, "ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה, וכו', "אף אני 
אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש". 
נורא ואיום! קללות קשות שקשה לעלות אותם על דל שפתים, רק השמות שלהם מעוררות פחד.
מהו אם כן, ביאור התנאי אם בחקותי תלכו או לא חלילה שעל כך התורה מברכת ומאידך חלילה מקללת, 
ובפשטות היה נראה לבאר, שהכוונה על שמירת התורה באופן כללי, אם תשמרו תקבלו ברכות ואם לאו... 

ותמיהה  פרשנות  מקבלים  הדברים  ברש"י,  שהובא  המדרש  בדברי  עיון  אחר  אומנם 
ואת  אומר  כשהוא  המצות,  קיום  זה  "יכול  ג(:  פסוק  כו  פרק  )ויקרא  רש"י  פירש  וכך  בצידה. 
עמלים  שתהיו  תלכו,  בחקתי  אם  מקיים  אני  מה  הא  אמור,  המצות  קיום  הרי  תשמרו,  מצותי 
בתורה". ובהמשך הפרשה ביאר רש"י לפי דרכו, 'ואם לא תשמעו לי - להיות עמלים בתורה'.
ההיפך. חלילה  לא  ואם  ברכות.  תקבלו  בתורה'  תעמלו  'אם  היא  התורה,  שכוונת  ומבואר 
מהעומלים  נמנה  איננו  אומנם  כולה,  התורה  את  ששומר  אדם  וכי  ביאור  צריך  זה  ודבר 
התורה.  בציווי  הביאור  כן  אם  מה  חלילה?  קללות  של  נכבדת  כה  מנה  יקבל  בתורה, 
כדי לעמוד על פירוש הדברים באמת, צריך אריכות רבה, אך את תמצית הדברים ננסה לבאר,
אחד  מצד  מפתח  העמל  בו,  הדבר שעמלים  עם  ויסודי  עמוק  לקשר  פירוש  הוא  'עמל'  המושג 
היה  לא  שאילו  בו,  העמל  האדם  מצד  חשיבותו  על  מראה  שני  ומצד  העומל,  עם  עמוק  קשר 
מעריכו הוא לא היה עומל בו, וכדוגמא נקח אדם שהמקרר בביתו חדל מלעבוד, הוא לא ימהר 
לזרוק אותו אלא ינסה לעמול לתקנו בדרכים שונות, וזאת משום החשיבות שיש לו כלפיו. ואילו 
בו.  יעמול  לא  האדם  והעמל,  ההשקעה  את  שווה  ולא  בזול  לקניה  הניתן  ערך  פחות  דבר  אם 
ובנוסף, צריך לדעת דבר חשוב, שהעמל יוצר קשר עמוק בין האדם העמל למה שעמלו בו, ועל 
כן אדם שמרגיש שהוא לא 'מעריך' את אשתו דיו והקשר בינהם לא מתפתח שידע שהוא לא 
השקיע ועמל בה מספיק. אילו הוא היה מקריב עבורה דבר כזה או אחר הקשר כבר היה מגיע.
שהקב"ה  משום  וזאת  בעמל  דווקא  והקללות  הברכות  את  תלתה  שהתורה  הסיבה  וזאת 
לכם",  נתתי  טוב  לקח  "כי  ביותר,  נפלאה  מתנה  גמורה,  כמתנה  הקדושה  התורה  את  לנו  נתן 
לזרוק  שלא  בצידה  הוראות  צריך  הוא  מתנה  שמקבל  אדם  תעזובו",  אל  "תורתי  כן  ועל 
לעם  אומר  הקב"ה  כן  ועל  זורקים,  לא  שאוהבים  ודבר  אותה  אוהב  שאדם  משום  אותה, 
שאינו  אדם  כן  ועל  תעזובו.  לא  תורתי  ממילא  לכם'  נתתי  טוב  ש'לקח  תדעו  אילו  ישראל 
שהתורה  מראה  הוא  לוותר,  מוכן  לא  הקב"ה  כך  שעל  ביותר  הגדול  הזלזול  זה  בתורה  עמל 
התורה. לעמל  כבד  כה  משקל  נותנת  התורה  כן  ועל  חלילה.  מעמסה  אלא  מתנה  איננה 

ועתה יבוא השואל וישאל, ומהו 'עמל התורה' שעליו דיברה תורה, וכי אם אינני עומל בתורה כאחד 
מיחידי סגולה אינני עומל תורה? והתשובה על כך היא מעודדת ומחייבת, עמל התורה פירושה 
ל'רב'  מחובר  קבועים,  תורה  לשיעורי  מחובר  הקדושה,  לתורה  מחובר  אתה  אם  לתורה,  חיבור 
שמורה לך את הדרך בכל תחום בחיים, מחובר לרוחניות, אתה נקרא עמל בתורה, כי החיבור מראה 
את הקשר שיוצר העמל, חיבור לתורה, הוא שכאשר יש לך זמן פנוי אתה מנצל את זמנך לדבר 
שאתה מחובר אליו, התורה הקדושה, זהו עמל אמיתי, עמל זה רק הדרך להגיע לשלימות ואהבת 
התורה שהקב"ה דורש מאיתנו, וכמובן כל אחד נתבע לפי דרגתו בתורה, מה שאצל פלוני נחשב 
ל'עמל' אצל פלוני נחשב הוא ל'זלזול', ככל שאתה מכיר יותר את נבכי התורה וסודותיה כך נדרש 
ממך יותר. ויש בזה עוד אריכות רבה וראיות רבות מחז"ל הקדושים אך היריעה קצרה מלהכיל.

ולסבר את אוזננו נפנה נא אל מקור מים חיים, אל רבותינו שמפיהם אנו חיים, 'צאי לך בעקבי 
הצאן', רק כך נוכל ללמוד את המידה הנדרשת לעמל התורה, הגמ' )שבת דף פח( "על מין )כופר( 
אחד שראה את רבא יושב ולומד ומעיין בלימודו, ואצבעות ידיו היו מונחות - תחת רגליו, והוא 
לוחץ עליהן ואינו שם לב לכך מתוך עיונו, ומתוך כך אצבעותיו נפצעו והיו נוטפות דם והוא לא 
שם לב לכך כלל. אמר ליה הצדוקי לרבא: עמא פזיזא! עם פזיז הינכם,שהקדמתם אמירת פיכם, 
נעשה, קודם שמיעת אוזניכם. ועדיין אתם עומדים בפחזותכם, כמוך, שאינך שם לב לנעשה עמך. 
משום שבתחילה הייתם צריכים לעשות 'בדיקה' לתורה לראות אם התורה מתאימה לכם, ואם לא 

לא הייתם מקבלים, וכו'..
מפה אנו רואים מהו גודל עמל התורה ולאן יכול להגיע. והגוי שראה כך את רבא לא הצליח 
להבין בשכלו הערל, כיצד ניתן להגיע לכך, אך רבא אפילו לא נבהל ממראה אצבעותיו נוטפות 
הרגשה,  כדי ששום  עד  נפלאה  כך  כל  לנו מתנה  נתן  הקב"ה  ברוגע, שאכן  לו  השיב  אלא  דם 
התורה.  ועמל  בלימוד  והמתוקה שיש  הגדולה  להיסח הדעת מההנאה  לגרום  יכול  לא  כאב  או 
זה הלקח טוב, שיש לקחת עבורינו, שנדע שהתורה הקדושה, השיעורי תורה, לימוד ההלכה, וידיעת 
התורה, הם בסיס של העם היהודי, בדור הקודם זה היה דבר מובן ופשוט מאליו, וכך צריך להיות גם 
היום התורה קודמת להכל, לא מספיק יהודי שמגיע לתפילות בבית הכנסת, כך הוא לא יצור חיבור 
עם הקב"ה, חיבור נוצר רק ורק ע"י תורה ועמלה. הקב"ה יזכנו לעסוק בתורה ללמוד וללמד אמן!

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



עמל התורה

ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם: וָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ 
"ואת  יכול אלו המצוות? כשהוא אומר  ד(.  "אם בחוקותי תלכו".   - ג  ִּפְריֹו...)ויקרא, כ"ו,  ִיֵּתן  ַהָּׂשֶדה 
מצותי תשמרו ועשיתם אותם" הרי מצות אמורות; הא מה אני מקיים "אם בחוקותי תלכו"? להיות 

עמלים בתורה )ספרא בחוקותי, פרשה א', אות ב, רש"י(.

משה מזהיר לישראל שיהיו עמלים בתורה | אמרו חז"ל על הפסוק: "יערף כמטר לקחי" - חכמים 
אומרים: אמר להם משה לישראל, שמא אתם יודעים כמה צער נצטערתי על התורה, וכמה עמל 
עמלתי בה, ומה יגיעה יגעתי בה, כענין שנאמר)שמות לד(  "ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים 
לילה". ונכנסתי לבין המלאכים, ונכנסתי לבין החיות, ונכנסתי לבין השרפים שאחד מהם יכול 
לשרוף את כל העולם כולו, שנאמר )ישעיה ו(  "שרפים עומדים ממעל לו"! נתתי נפשי עליה, דמי 

נתתי עליה, כשם שלמדתי אותה בצער - כך תהיו אתם למדים אותה בצער. )ספרי דברים לב(.

מהו עמל התורה | בפשטות משמעות "עמל התורה" הוא שאדם מתייגע בהבנת סוגיא עמוקה או 
ששוקד על תלמודו ביגיעה ובקושי. אך רבי אהרון קוטלר מחדש שכל קושי שיש לאדם מעסק 
לימוד התורה נכלל בעמל התורה. – ולפי זה אדם שהולך לשיעור תורה כשהוא עייף מעמל היום, 

או שיש לו אירוע וכדו' ואינו מוותר על השיעור תורה הקבוע שלו, גם זה בכלל עמל התורה.

בס' פנים יפות פרשת בראשית כתב עה"פ "בזעת אפך תאכל לחם" )משלי ט ( וזה לשונו : "וצריך 
יגיעה רבה לברר הלכה אחת, וכמו שכתוב במשנה )אבות ג ( ' אם אין קמח אין תורה', כי כמו שצריך 
לברר החיטין מן הפסולת עד שנעשה קמח כן צריך לברר כל הלכה עד שמוציאין ממנה הלכה 
ברורה, וזה שאמר 'אם אין קמח אין תורה', דהיינו אם אינו מייגע את עצמו לברר הלכה על בוריה 

לא מצא תורה וז"ש "בזעת אפך תאכל לחם" שהיא יגיעה רבה .

)במשלי ל"א( עה"פ "ולחם עצלות לא תאכל" , שצריך לדקדק מאד בתורתינו הקדוו  וכתב הגר"א
שה בכדי להוציא הדין על אמיתו ובאם אינו מיגע עצמו אזי אינו מוציא את הדין על נכון, וזהו 
שנאמר "ולחם עצלות" שלומד בעצלות ולומד בדרך העברה בעלמא "לא תאכל" – אין זה דרכה 

של תורה...

עמל התורה מועיל לכפרת עוונותיו במקום ייסורים | עבר אדם על כריתות ומיתות בית דין, אם 
וישים עמלו וטורחו בתורה. ויעלה לו במקום ייסוו  היה רגיל לקרוא פרק אחד יקרא שני פרקים,
רים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )סנהדרין צט, ב(: כל הגופים לעמל יולדו, אשרי מי שהיגיעה 

שלו בתורה! )שערי תשובה לרבינו יונה שער ד' אות יא(.

כלל הוא ביסוד הבריאה "אדם לעמל יולד" )איוב ה, ז( כל אדם מוכרח שיהיה לו עמל – יסורים, סבל. 
אלא, שבשמים נותנים לאדם לבחור את סוגד העמל, את סוג הייסורים, שהרי אם יהיו לו ייסורים 

לא יוכל ללמוד ומה הרווחנו?!

לכן אחד מקניני התורה הוא קבל הייסורים. אם אדם מקבל עליו ייסורים בעמל התורה, מדיר שינה 
מעיניו מחמת לימודו, יש לו ייסורים וטרדות ואף כל זאת לומד- מפחיתים לו מהייסורים האחרים 
שהיו מגיעים לו כגון מחלות, צרות, וכו'. כלומר נגזרה על האדם כמות מסויימת של ייסורים. אם 
הוא קיבל על עצמו את הייסורים בלימוד התורה הקדושה, בנידוד שינה מעיניו- מוותרים לו על 
כמות מקבילה של ייסורים שנקבעו לו במקום מחלות וצרות )נתיבי אור 'חיים של תורה' עמוד רלג ע"פ דברי 

החסיד היעב"ץ(.

אמר ר' ביזנא: אין לך אדם בלא ייסורים, חושש בשינו אינו יכול לישון, חושש בעינו אינו יכול  
לישון, יגע בתורה אינו יכול לישון, זה ער וזה ער, הוי "אשרי הגבר אשר תייסרנו י-ה ומתורתך 

תלמדנו" )ילקוט תהילים פרק צד(.

| "ועיקר סגולת התורה להביא את האדם לרוממות עיו  כל סגולות התורה נאמר על עמלה
לאה ולהכיר חובתו בעולמו, באה על ידי עמלה של תורה. וככל שהאדם מוסיף ביגיעתו, מנתק 
בזה חבלי היצר, וממאס בתענוגי ההבלים, ונפשו משתוקקת לרגשי קודש ועונג החוכמה, ומתקן 
טהרת הלב...אבל העמל הזה הוא עמל התורה, אשר כל סגולות לימוד התורה נאמר על עמלה. 
ואומנם אחר העמל נפתח שער אורה אשר השכל מתענג ללא קץ...יש בחינות רבות בחשקי האדם 
ותאוותיו, כי דברים ערבים מרגשים את גוף האדם וצבא אבריו להנאה מדומה ומשמחים במידה 
מסויימת את נפשו, אבל הנאה זו, אין בכוחה להתחרות עם העונג האציל של עמל החוכמה, אשר 
נשמת האדם מתרוממת מעל המיית העולם עד שמי השמים ונהנים מזיו החוכמה העליונה, וזו 

הטובה הגדולה והיתרה שניתנה לאדם תחת השמש!". )חזו"א באגרותיו(.

יגיעת התורה מכפרת אף על חילול ה' | כתב רבנו יונה )בס' שערי תשובה ד, טז(: "עתה נדבר על מי שיש 
בהגיונו תמיד בתורה ויגיעו  בידו עון חלול השם, שלא יתכפר עונו בייסורים.... תמצא לו כפרה,
תו בה, כאשר אמרו רבותינו זכרונם לברכה)ראש השנה יח.(” :ִאם ִיְתַּכֵּפר ֲעֹון ֵּבית ֵעִלי ְּבֶזַבח ּוְבִמְנָחה"  (
שמואל א, ג, יד(: "בזבח ובמנחה אין מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורה". ואף על פי שהיה עוון בית 

עלי מחלול מצות קדשים, כמו שנאמר )שם יג( ַּבֲעֹון ֲאֶׁשר ָיַדע ִּכי ְמַקְלִלים ָלֶהם ָּבָניו. והנה כי התורה 
רפואה לכל מכה נחלה מאד, על כן כתוב )משלי טו, ד(: "ַמְרֵּפא ָלׁשֹון ֵעץ ַחִּיים”

כל החכמה שזכה לה רבינו האר"י ז"ל היה ע"י עמל התורה| כך כתב רבי חיים ויטאל תלמידו 
של רבינו האריז"ל )שער רוה"ק דף  לו(.ואמנם אמר לי מורי )האר"י( ז"ל. כששאלתי לו איך זכה לכל 
החכמה הזאת? והשיב לי שטרח במאד מאד בחכמה זאת. ואמרתי לו כי גם הרמ"ק ז"ל. וגם אני 
חיים טרחתי במאד מאד בחכמה זאת. וא"ל שהאמת הוא שטרחנו מאד מאד יותר משאר אנשי 
דורינו. אבל לא עשינו כמוהו כי כמה לילות היה נשאר בלתי שינה. על מאמר אחד של ס' הזוהר. 
ולפעמים ששה לילות של ימי החול שבשבוע. היה מתבודד ויושב על עיון מאמר אחד. בזוהר 

בלבד. ולא היה ישן כל הלילות ההם. רוב פעמים.

שאלה : אדם שיש לו באותו זמן פדיון הבן של אחד וגם
 ברית מילה של אחר בשני מקומות שונים היכן עדיף לו ללכת.

תשובה: אדם שיש לו באותו זמן ללכת או לפדיון הבן או 
לברית מילה ואין לו אפשרות ללכת לשניהם, יש לו להעדיף 

ללכת לברית מילה יותר מאשר ללכת לפדיון הבן. 
ביאורים: בספרינו ברית בנימין עמ' י' הבאנו לגבי מקום שיש יחד 
פדיון הבן וברית מילה לעשות באותו זמן מה יקדימו שדעת הברכ"י 
ביו"ד בסי' רסב' וגם שו"ת הראנ"ח בסי' עט' שהביאו הש"ך ביו"ד 
שהיא  הברית  שלולי  הברית  את  להקדים  שיש  יב'  ס"ק  שה'  בסי' 
הכנסה למצוות לא היה פדיון הבן. ועוד טעם מובא בשו"ת תורה 
לשמה סי' רמו' שברית מילה נצטוינו בה לפני ציווי על פדיון הבן 
וכל מצוה שאדם התחייב בה אפילו שהיא רק מדרבנן היא קודמת 
יו"ד  יעלה  יהודה  בשו"ת  טעם  ועוד  כך.  אחר  בה  שהצטווה  למה 
רסז' שברית מילה קודמת שהרי היא דוחה שבת ואילו פדיון הבן 
יותר תדיר מפדיון הבן  ועוד טעם שברית מילה  אינו דוחה שבת. 
שהרי ברית יש בכל בן ואילו פדיון הבן הוא רק בבן הבכור. ולכן 
למעשה נלענ"ד יש להעדיף ללכת לברית מילה ולא לפדיון הבן אף 
שכתבו דברים גדולים לגבי פדיון הבן שמעלתו כמו פ"ד תעניות.

שאלה: תינוק שגדל באינקובטור מתי יעשו לו בר מצוה לפי איזה 
חישוב הזמן אם משעה שנולד או משעה שיצא מהאינקובטור.
תשובה: אף שלגבי כמה עניינים מונים לתינוק זה מרגע שיצא 

מהאינקובטור, אבל לגבי בר מצוה מונים לו מרגע שנולד 
כשאר כל אדם.

ביאורים: ידועה שיטת התוס' ביבמות פ. ד"ה והא תניא שאינו יוצא 
מתורת נפל עד גיל עשרים, ובזמנינו לגבי אינקובטור כתב בשו"ת 
חודשים,  שלשה  באינקובטור  היה  שאם  לז'  סי'  יו"ד  ח"ט  יבי"א 
מהאינקובטור  מיציאתו  יום  שלשים  תוך  מת  אם  מיתה  לגבי 
עושים  אין  וכן  לקולא.  באבילות  שהולכים  עליו  מתאבלין  אין 
מהאינקובטור  מיציאתו  יום  שלשים  לאחר  רק  אלא  הבן  פדיון 
בגיל  יהיה  מתי  דיבר  לא  מצוה  בר  שלגבי  אלא  הרופאים.  פי  על 
עמ'  פנ"ז  היולדת  בתורת  הביאו  הגריש"א  שדעת  וראיתי  מצוות. 
מונים  ולכן  הריון  המשך  ולא  רפואי  עזר  הוא  שאינקובטור  רפז' 
מים  בשו"ת  גם  ממש.  לידתו  מיום  מצוה  לבר  ובין  לאבילות  בין 
ההלכה )מצגר( ח"ג סי' לה' נקט כיון שע"י האינקובטור מתפתחים 
התינוקות כרגיל עושים לו בר מצוה בזמנו משעת לידתו. גם בשו"ת 
מנח"י ח"ד סי' קכג' ע"פ החזו"א ביו"ד סי' קנה' אות ג' שהקובע 
"יש  החזו"א  ולשון  טובה  הרפואה  שמערכת  כיון  הלידה  יום  הוא 
ממנו  ומתיאשין  נפל  הוא  תשעה  קודם  שהנולד  וסוברים  טועים 
וצפרניו  שערו  שנגמרו  כל  אלא  טעות  וזו  ברפואתו  זריזין  ואינם 
הרי הוא ספק בן קיימא וליש פוסקים הוא בחזקת ודאי בן קיימא 
וחייבים להשתדל ברפואתו ומחללים עליו את השבת לרפואתו וכן 
ובימים  וקיימים,  חיים  דבני שמונה  רבות  עובדות  עכשיו  מעידים 
היו  לא  אבל  וכו'  לשבעה  שנגמרו  המצוי  מיעוט  היה  ראשונים 
נגמרים לשמונה וכו' וכמדומה שעכשיו נשתנה הטבע וכפי בחינת 
הרופאים אפשר שהוסיפו השתלמותם אחר שבעה ונגמרו לשמונה 
וכו'. וגם מרן החזו"ע שבת ג' עמ' קיג' והבאתיו בכי בו שבת ח"ב 
שם  כתב  מוקצה  שדינו  לשמונה  שנולד  תינוק  לגבי  תקעד'  עמ' 
שהיום נשתנו הטבעים ואינו מוקצה כיון שהם חיים. ולכן למעשה 
לגבי בר מצוה מונים לו שלש עשרה שנים ויום אחד מיום לידתו.

          ברית מילה



      למה דוד המלך לא חילק מסרקים בבית המרחץ?

האברך הסתובב בבית המדרש לכאן ולשם, הציץ בגמרותיהם של הלומדים 
בבית המדרש בבעלזא שלפני למעלה מ-150 שנה ופיזם לעצמו נעימת לימוד 
שובת לב. למרות שסרק את בית המדרש לאורכו ולרחבו והציץ בספרו של כל 

לומד, הלומדים לא ראו בו משהו מוזר. הם פשוט לא ראו אותו בכלל...
פרושים  ליהודים שהיו  )כינוי  בבעלזא  ה'יושבים'  היו  בלימודם  כה שקועים 
מרוב ענייני העולם הזה ועסקו כמעט אך ורק בתורה ובחסידות( לא שתו לב 

לרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין )ט' אלול יום פטירתו( שהסתובב בינותם.
סיבת ביאתו של רבי צדוק לבעלזא הייתה בשל מקרה מצער: נישואיו לא עלו 
יפה, רעייתו לא אפשרה לו ללמוד תורה כרצונו, וככל שניסה לעשות מאמץ 
אפשרות  יש  הנישואין  מצליחים  לא  כאשר  להתגמש.  סירבה  היא  עבורה, 

נוספת: גט כריתות. אך גם לזאת לא הסכימה האשה...

הסתובב רבי צדוק ברחבי גליציה וחיפש מאה רבנים שיחתמו על "היתר 
מאה רבנים" שיתיר לו להינשא בשנית למרות שאינו יכול להתגרש. כאשר 

הגיע ללעמבערג, העיר הגדולה, הסמוכה לבעלזא, ראה אותו רבה של 
לעמבערג, הגאון רבי יעקב אורנשטיין, שריחם על האברך התלמיד חכם 

שנאלץ להסתובב מעיר לעיר ונתן לו עצה חכמה: "סע לבעלזא, שם, בצילו 

של האדמו"ר הקדוש רבי 
שלום רוקח, ה"שר שלום" 

מבעלזא, מסתופפים 
רבנים גדולים ורבים, שם 
תוכל בנקל להגיע למאה 

חתימות".

צדוק  רבי  הגיע  כעת 
לבעלזא  שבפולין  מלובלין 
בבית  והסתובב  שבגליציה 

המדרש. לפנות ערב עלה רבי צדוק לבימת בית המדרש, נתן דפיקה על הבימה 
ושקט השתרר בהיכל הגדול.

רבי צדוק החל באמירת שיעור תורני שהדהים את השומעים כולם: הוא חרז 
את כל הסוגיות שעסקו בהן ה'יושבים' כעת - למרות שכל אחד עסק בנושא 
ועשה  ומפולפל  חריף  שיעור  של  גדולה  אחת  למחרוזת   - אחר  ובעניין  שונה 
מכך חטיבה אחת בגאונות מפליאה. לימים יתפרסם הרה"ק רבי צדוק מלובלין 
בכתבי המחשבה העמוקים שלו המשמשים אבני יסוד מופלאות להבנת עומק 

דברי חז"ל.
לו  וסיפרו  שלום',  ה'שר  ורבם,  מורם  אל  נכנסו  מאוד  שהתפעלו  הלומדים 
שאברך צעיר הגיע מפולין וגאונותו היא יוצאת דופן ונדירה. ה'שר שלום' קרא 
לרבי צדוק והורה לו לחזור על הפלפול. לאחר שסיים, הוכיח לו ה'שר שלום' 

שהפלפול נשען על יסוד שנסתר באופן מפורש ממשנה מפורשת.
רגעי  ארכו  לא  אך  המשנה.  דברי  את  על ששכח  רב  צער  הצטער  צדוק  רבי 
הצער. ה'שר שלום' ביקש לספר לו מעשה שאירע עם מורו ורבו, הרה"ק רבי 

יצחק יעקב – "החוזה מלובלין".
החוזה מלובלין שמע על יהודי פשוט מתושבי העיר שקנה מסרקים וחילקם 
בבית המרחץ העירוני לשימוש בחינם. כך עשה חסד עם המתרחצים. החוזה 

מלובלין שיבח זאת ואמר שיש בכך מצוה.
דוד  החוזה:  דברי  על  וחלק  לובלין  של  החכמים  מתלמידי  אחד  זאת  שמע 
המלךמתאונן שבעת כניסתו לבית המרחץ הוא ערום מכל המצוות, עד שנזכר 
שיש לו אתמצוות המילה ונתיישבה דעתו. ולכאורה, אם לחלק מסרקים במרחץ 

זו מצוה, מדוע לא עשה אותה דוד המלך?

שמע זאת החוזה מלובלין ונענה: משנה מפורשת היא שאסור למלך לרחוץ 
בנוכחות אנשים אחרים. רק לבדו. אם כן, לא היה לו למי לתת את המסרק...

סיים ה'שר שלום' מבעלזא לרבי צדוק הכהן: "הינך רואה, לפעמים גם אנשים 
גדולים ממך שוכחים דברים מפורשים"...

הרב שלמה אליעזר אלפנדרי -"הסבא קדישא"

קדישא",  "הסבא  בכינוי  ידוע  אלפנדרי,  אליעזר  שלמה  הרב 
)נפטר "ב' באייר ה'תר"צ( היה רב, פוסק ומקובל – רבה הראשי 
של דמשק ולאחר מכן של צפת ומגדולי התורה הבולטים בדורו.

תולדותיו:
ה"סבא קדישא" נולד באיסטנבול אז בירת האימפריה העות'מאנית, לרבי 
אהרן מרבני העיר ולחוה, כנצר למשפחת רבנים שעל פי המסורת מיוחסת 
עד לבצלאל בן אורי משבט יהודה. עוד בנעוריו התכתב עם גדולי דורו; 
רבי עקיבא איגר וחתנו רבי משה סופר החת"ם סופר, במשא ומתן הלכתי.

תאריך לידתו אינו ברור, וזאת משום שמעולם לא הסכים הרב לגלות את 
גילו. יש שאומרים שנפטר בגיל 123 וי"א בגיל 108.

ביתו  אל  לאסוף  אליעזר  שלמה  רבי  החל  נישואיו,  לאחר  שנים  מספר 
יתומים צעירים ושימש להם כאומן.

החל  לערך,  ה'תרי"ב  בשנת 
לשמש כר"מ בישיבת הנגיד פואה 
לקבל  סירב  הוא  אך  בקושטא, 
מהמלגה  יותר  גבוהה  משכורת 

שניתנה לאברכי הישיבה.
ידי  על  נבחר  ה'תרנ"ז  בשנת 
הפחה  ובהסכמת  דמשק  קהילת 
והחכם  הראב"ד  הראשי,  כרב 
משרה  והמחוז,  דמשק  של  באשי 
עד  שנה,  עשרים  במשך  נשא  בה 

לאחר מלחמת העולם הראשונה.

מחלוקת  עקב  ה'תרע"ז,  בשנת 
בצפת,  היהודית  בקהילה  שפרצה 

שעלה  מאחר  הניצים.  הפלגים  בין  שלום  להשכין  אליפנדרי  הרב  נקרא 
לארץ ישראל החליט שלא לצאת יותר מגבולותיה. בעקבות זאת התבקש 
שימש  בו  תפקיד  הרבנות,  שרביט  את  ליטול  הצפתית  הקהילה  ידי  על 
עלה  ה-20  המאה  של  העשרים  שנות  ובתחילת  ספורות  שנים  במשך 
להתיישב בירושלים, שם ישב בביתו בעיר החדשה ברחוב הקרוי כיום על 

שמו, עד לפטירתו.
הנהגתו:

ה"סבא קדישא" נודע בחריפותו ועמקנותו, דרכו בפסיקה היא לשלב את 
דברי הראשונים עם הכרעותיהם של בעלי הקבלה מבית מדרשם של האר"י 
והרש"ש, אולם הוא לא היסס לחדש פסקים גם כנגד פסיקות הלכתיות של 
פוסקים שקדמו לו בשנים. תקיפותו וקנאותו לדבר ה' היו לשם דבר, ובעת 
של  קטנה  לקבוצה  רק  מיועדת  לביתו  הכניסה  הייתה  בירושלים  מגוריו 

תלמידי חכמים שנבחרו על ידו בקפידה.
זה,  נוהג  לביתו.  לרגל  לעלות  ירושלים  מבני  רבים  נהגו  הסוכות,  בחג 
הדריך את מנוחתו מאחר שהדבר ביטלו מלימודו. לשם כך, קבע הרב שעה 
מסוימת בכל יום מימי חול המועד לקבל קהל, ומשהסתיימה נעל את דלת 
סוכתו והמשיך בלימודו. בהזדמנות הגיע אליו הרב יוסף חיים זוננפלד, 
לאחר שתמה שעת קבלת הקהל, אולם קול לימודו של ה"סבא קדישא" 
הדהד בחוץ, ר' יוסף חיים דפק על הדלת כמה פעמים, אך הרב אליפנדרי 
פשוט לא שמע את הדפיקות מאחר שהיה שקוע בלימוד. למחרת הגיע 
ענה  לא  "מדוע  אלפנדרי:  הרב  את  ושאל  היעודה,  בשעה  זוננפלד  הרב 
בתקיפות:  קדישא"  ה"סבא  נענה   – סוכתו?"  דלת  על  לדפיקותי  כבודו 
"הלוא גם אני דופק ודופק לפעמים בכותל למען חולי ישראל ולא עונים 

לי!".
בספר 'המורה' על חכם עזרא עטיה זצוק"ל, מסופר כך:

הרופא  את  והזעיקו  חיים  רוח  ללא  מיטתו  על  אותו שוכב  שפעם מצאו 
הידוע שלום וולך מביה"ח שערי צדק.

בבואו, קבע הרופא את מותו.
והלוויה,  הקבורה  בצרכי  להתעסק  והתחילו  קדישא  החברא  משהוזעקו 

ניעור הרב ושאל לפשר מעשיהם.                                 המשך בעמ' הבא..



המשך מהעמ' הקודם..

בהלה גדולה התחוללה, כשאף אחד אינו מבין מה קורה. במיוחד הרופא שלא 
האמין למראה עיניו.

הרב הבין שחשבו שהוא מת, ואמר להם שבאמת היה למעלה, אבל לבסוף הוחלט 
בבי"ד של מעלה להחזירו לעוה"ז.

בליל פסח שינה ה"סבא קדישא" ממנהגו. הוא החל מוקדם בעריכת ליל הסדר 
שכל  מנת  על  ביתו,  דלתות  את  לפתוח  הורה  מכן  לאחר  בזריזות,  אותו  וסיים 
ליל  בשעת  ורק  חשש,  ללא  להיכנס  יוכל  הלכתית,  שאלה  לשאול  המעוניין 
מאוחרת המשיך לשבת ולעסוק בסיפור יציאת מצרים עד התפילה. הוא הסביר 
את מנהגו זה בכך, שרבים נמנעים מלשאול שאלות הלכתיות המתעוררות במהלך 
הלילה, מאחר שמורי ההוראה והרבנים טרודים במצוות החג, או נמנעים מלפסוק 
הלכה כיון ששתו יין, "לכן, פותח אני את דלתות ביתי בלילה זה, על מנת שכל מי 

שרוצה לשאול דבר הלכה יוכל לעשות זאת".
ה"סבא קדישא" עמד בקשרים עם כל גדולי דורו, שקבלו את דעתו ללא עוררין. 
על פי עצתו, זנח רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים", את תוכניתו לעלות 
לארץ ישראל. בהזדמנות כאשר שהה ה"סבא קדישא" בבית החולים שערי צדק, 
על  זוננפלד  הרב  התיישב  הביקור  בתום  לבקרו.  כדי  זוננפלד  חיים  הרב  נכנס 

הרצפה על מנת שהרב אלפנדרי יוכל להניח את ידיו על ראשו ולברכו.

למרות שזכה לזקנה מופלגת, כושרו הגופני היה כשל אדם צעיר והוא צעד על 
למשקפי  נזקק  לא  מעולם  כן  כמו  פטירתו.  לפני  קצר  זמן  עד  סיוע,  ללא  רגליו 
קריאה, למרות שלמד מספרים ישנים המודפסים בכתב קטן וכתב פסקי הלכות 

וחידושים עד יומו האחרון.
אחרית ימיו:

את ליל הסדר האחרון של חייו, ניהל ה"סבא קדישא" עד לתפילת "ותיקין", ואף 
קיבל קהל לשאלות הלכתיות כמנהגו כל השנים. ימים ספורים לאחר חג הפסח, 
יומו הקבוע שכלל  החלו מקורביו להבחין בחולשתו, אולם הוא המשיך בסדר 
בהלכה  לתלמידיו  שיעורים  מסירת  יומי,  לימוד  "ותיקין",  תפילת  חצות,  תיקון 

ובתורת הנסתר, וכתיבת תשובות להלכה לשואלים מרחבי העולם.

בליל כ"ב באייר ה'תר"ץ, לאחר אמירת "תיקון חצות", כתב את תשובתו ההלכתית 
האחרונה ואחת מהארוכות שבין תשובותיו. בבקרו של יום, לאחר עלות השחר 
הניח הרב אליפנדרי תפילין וקרא קריאת שמע ומיד בסיומה, עוד בטרם הספיק 
להתחיל בתפילת שחרית, נפטר על כסאו כשהוא מעוטר בטליתו ותפיליו, והוא 

בן כמאה ושמונה.

חלק מפסיקותיו ההלכתיות בארבעת חלקי השולחן ערוך, נדפסו לאחר פטירתו 
בשו"ת מהרש"א אליפנדרי, המכונה גם שו"ת "הסבא קדישא". כתביו האחרים 

בקבלה ובסוגיות הש"ס, נותרו בכתב יד.
מתורתו:

בעניין השתטחות כהנים על קברות צדיקים דעתו הייתה שונה מהפסיקה המקובלת 
וז"ל: )שו"ת מהרש"א אלפנדארי - הסבא קדישא, חלק  כיום שיש בזה איסור, 
ראשון, יורה דעה, סימן כג, עמוד ע"ט( נשאלתי מכמה אנשים חכמים, ומכללם 
הכוהנים  שנהגו  מה  על  ויחיהו,  ישמרהו  השם  כהנא,  דוד  ברוך  רבי  הזקן  הרב 

להשתטח על קברי הצדיקים, אם טוב עושים או לא. ...
אולי יש מי שמלמד זכות על המנהג הזה. וראיתי להרב חיד"א בספר 'פני דוד', 
בעלי  ורבותינו  הראשונים,  מחידושי  שהוא  נועם',  'אמרי  בספר  שראה  שכתב 
התוספות, בסדר היום שכתב וזה לשונו: 'ואם תאמר ואיך לא היו מטמאים, ויש 

לומר שצדיקים אינם מטמאים במיתתן' ... 
כן  שנהגו  דורות,  מכמה  קדמון  מזמן  הוא  זה  שמנהג  שכיוון  נראה  האמנם, 
להשתטח ספרדים, והאשכנזים לא מיחו בהם, לכן מן הראוי לתור ולחפש כדי 
ללמוד זכות ולמצוא סמך שלא עושים איסור. ... לפי כל האמור: טוב עשו, שכל 
הגדולים שקדמונו שלא מיחו לבטל המנהג הזה, כיוון שיש להם על מה שיסמוכו 

לפי דברי כל הראשונים הנ"ל שאין איסור כלל." ע"כ.
 אומנם אין זה להלכה וכמו שכתב בשו"ת יבי"א ח"ד יו"ד סי' לה אות ז'. וביחווה 

דעת ח"ד סי' נח. 
מתלמידיו ומקורביו:

הרב דוד לניאדו. הרב חיים שאול הכהן דוויק. הרב יעקב חיים סופר מחבר הספר 
"כף החיים". הרב יוסף חיים זוננפלד, רבה של העדה החרדית. 

האדמו"ר ממונקאטש הרב חיים אלעזר שפירא בעל "מנחת אלעזר", שבא לארץ 
ישראל כדי לפגוש בו בשנת ה'תר"ץ. הרב עובדיה הדאיה ראש ישיבת פורת יוסף. 

הרב יצחק נסים. הרב ישעיהו אשר זעליג מרגליות ממקובלי ירושלים.

שאלה: האם מותר לעשות ביום חמישי או שישי 
טיפול טבעי שגורם לצמיחת שער בגבות? 

וכמו שמצאנו עניין דומה להימנע מלגזוז צפרניים ביום 
רביעי וחמישי, משום שהצפרניים גדלים בשבת?

תשובה: אין כל חשש, לבצע תהליך זה קודם השבת, ואין 
לחוש לכך שגדילת השיער מתבצעת בתוך השבת. וגם 

האוסרים גזיזת צפרניים ושיער ביום ה' יתירו במקרה זה.

מקורות: הנה בעניין גזיזת צפרניים ביום חמישי מצאנו בזה 
מחלוקת בפוסקים ובטעמים, דהנה הב"ח )סי' ר"ס( הביא דברי 
המהרש"ל ש"בנטילת צפרנים יש טעם יפה בדבר על מה שאין 
נוטלין ביום ה' עכ"ל. והא"ר שם הביא דברי המטה משה )סי' 

תיא(, שכתב, וז"ל, מ"ש שמיום רביעי והלאה יש ליטול צפרניו 
מצאתי בספר הגן שהיה מקפיד ]מ[ליטול ביום ה' כי הוא מגדל 

בשבת, וכן ראיתי נוהגין עכ"ל.
ועי"ש שתמה ע"ד הב"ח וכתב למסקנא, שהאיסור הוא כבר מיום 
רביעי. אומנם משנה ברורה ס"ק ו' כתב, שאין לגזוז צפרניים רק 
מיום חמישי ולא מיום רביעי. והוסיף שם שהטעם הוא, שאין זה 
תיקון כבוד שבת שחוזר לצאת. והא"ר שם, הקשה עמש"כ ספר 

הגן שהטעם שאסור לגזוז קודם השבת הוא משום שגורם שמתחיל 
לגדל בשבת, שהרי זה גדל ממילא, ובפרט שכבר מצאנו במשנה 
]ריש[ פרק ד' דתענית שמותר לגלח בחמישי, לאנשים הטרודים, 
ואם היה בו צד איסור לא היו מתירים להם אף שטרודין. ועיי"ש 

מה שכ' ליישב. והסיק שהטעם הוא, דכיון דחוזר וגודל בשבת אין 
זה תיקון כבוד שבת, שהרי הקלקול חוזר בשבת, וכל שכן כשנוטל 

ביום רביעי. ועעין בט"ז סק"א. ועי' בשכנה"ג הגב"י מש"כ בזה. 
ובערוך השולחן )אות ו'(. ולענין תספורת ביום ה' כבר כתבו הט"ז 
ס"ק א', והמשנ"ב ס"ק ה', שעדיף לעשות כן ביום שישי ולא ביום 

חמישי מהטעם שאין זה כבוד שבת שיתחיל כבר לגדול השיער. 
והכה"ח סופר ס"ק טו' כתב שאין חוששין לזה לא לענין תספורת 
ולא לעניין גילוח וכל שיש סיבה כלשהיא עושין כן ביום חמישי. 
וכ"כ הרב אור לציון ח"ב פמ"ז ה"ד כתב שמנהג בני ספרד שלא 
להקפיד בזה. וכן העלה מו"ר בספרו ילקוט"י שבת כרך א' עמ' 

תשטו, תשיז, עיי"ש.
וחשבתי לענ"ד עפ"ז, דבנידון דידן שעל ידי מריחת החומר בגבות 

נגרמת צמיחה מוגברת בשבת, לכאורה אין זה כבוד שבת, וכמו 
שמצאנו לגבי תספורת וגזיזת צפרניים , וא"כ לאוסרים לעשות 

כן ביום חמישי או רביעי ה"ה בנ"ד. אלא שיש לחלק ולומר טעם 
לשבח ולהיתר, דשאני הכא שעיקר מטרת הגדילה היא לייפות את 

הגבות, ובשונה מצפרניים ושיער שגדילתם הם גנאי בשבת. ואם כן 
כיון שנתבאר שעיקר הטעם שחששו האחרונים הוא כבוד השבת 
ולא מצד 'מגדל', א"כ בנ"ד גם למחמירים בשיער וצפרניים, יודו 

דמותר. והשי"ת יאיר עיננו בתורתו. 


