
אחר כותלנו 
 ג “תשע 58“  בחוקותי -בהר”פרשת  “ הכותל”עלון לבוגרי ישיבת 

 מהות הקשר בין מידת ההוד להודאה שבחודש אייר

באמצעו של השבוע הנוכחי, סיימנו למנות את ספירת ימי העומר של השבוע החמישי מבין שבע שבתות 
 תמימות.

שבוע זה שייך למידת ה"הוד" שהיא החמישית משבע הספירות הבאות לידי תיקון בספירת העומר וכפי 
שתועיל ספירתנו לתקן מה שפגמנו בספירה זו, השייכת  –שאנו אומרים ב"יהי רצון" שלאחר הספירה 

 לאותו לילה.

ננסה להבין מעט מפשרה של מידת ה"הוד" באופן שגם על פי הצד הנגלה נוכל להפיק ממנה לקח ומוסר 
 הנוגעים להליכותינו והתנהגותנו.

"הוד" מלשון "הודאה" . אנו מכירם בשפת הקודש שני שימושים 
הבעת  –הבעת תודה לזולת. השני  –למילה הודאה. האחד 

 הסכמה או התבטלות כלפי טענתו או רצונו של הזולת.
הרב הוטנר זצ"ל הסביר כי שני השימושים הללו קשורים זה בזה, 
שהרי אם ראובן מכיר תודה לשמעון, בזה עצמו הוא מודה שחסר 

 לו את אותו העניין שסיפק לו שמעון.

בהתייחסות של הבורא כלפי האדם  בעוה"ז, הקב"ה מתגלה 
 לעתים לעינינו כמודה כביכול לנעשה על ידי האדם.

פעמים שהקב"ה מבליג על מעשי רשעה, עד גבול מסוים, וישלם 
לשונאו על פניו להאבידו מחיי עוה"ב. אך ישנה גם הודאת 
הבורא לאדם על טענתו כאשר באה מתוך שורש של אמת 

 פנימית.

בפרשת פסח שני שבחומש במדבר )פרק ט(, מספרת התורה על 
 אותם אנשים שהיו טמאים בעת עשיית קרבן פסח במדבר בשנה השנייה לצאתם ממצרים. 

ֹכל ֲאׁשֶ  י כְּ ַבר ִסינָּ ִמדְּ ַבִים בְּ ַערְּ ין הָּ ר יֹום ַלֹחֶדׁש בֵּ ׂשָּ ה עָּ עָּ בָּ ַארְּ ִראׁשֹון בְּ ק ֶאת ר )ה( ַוַיֲעׂשּו ֶאת ַהֶפַסח בָּ ֹקוָּ ה יְּ ִצּוָּ
לּו ַלֲעֹׂשת ַהפֶ  ֹלא יָּכְּ ם וְּ ֶנֶפׁש ָאדָּ ִאים לְּ מֵּ יּו טְּ ִׁשים ֲאֶׁשר הָּ ִהי ֲאנָּ ל: )ו( ַויְּ אֵּ רָּ י ִיׂשְּ נֵּ ׂשּו בְּ ן עָּ ַביֹום ַההּוא  ַסחֹמֶׁשה כֵּ
ִאים מֵּ נּו טְּ יו ֲאַנחְּ לָּ ה אֵּ מָּ הֵּ ִׁשים הָּ ֲאנָּ רּו הָּ נֵּי ַאֲהֹרן ַביֹום ַההּוא: )ז( ַוֹיאמְּ ִלפְּ י ֹמֶׁשה וְּ נֵּ בּו ִלפְּ רְּ ה לְּ  ַוִיקְּ מָּ ם לָּ ֶנֶפׁש ָאדָּ
דּו  ֶהם ֹמֶׁשה ִעמְּ ל: )ח( ַוֹיאֶמר ֲאלֵּ אֵּ רָּ י ִיׂשְּ נֵּ תֹוְך בְּ ֹמֲעדֹו בְּ ק בְּ ֹקוָּ ַבן יְּ רְּ ִרב ֶאת קָּ ִתי ַהקְּ ִבלְּ ַרע לְּ אֶ ִנגָּ ַצֶּוה וְּ ה ַמה יְּ עָּ מְּ ׁשְּ

ֶיה טָּ  ל לֵּאֹמר ִאיׁש ִאיׁש ִכי ִיהְּ אֵּ רָּ י ִיׂשְּ נֵּ ר ֶאל בְּ ק ֶאל ֹמֶׁשה לֵּאֹמר: )י( ַדבֵּ ֹקוָּ ר יְּ ַדבֵּ ֶכם: )ט( ַויְּ ק לָּ ֹקוָּ ֶנֶפׁש אֹו מֵּ יְּ א לָּ
עַ  ין הָּ ר יֹום בֵּ ׂשָּ ה עָּ עָּ בָּ ַארְּ ִני בְּ ק: )יא( ַבֹחֶדׁש ַהשֵּ ה ֶפַסח ַליֹקוָּ ׂשָּ עָּ יֶכם וְּ ֹדֹרתֵּ ֶכם אֹו לְּ ה לָּ ֹחקָּ ֶדֶרְך רְּ ַבִים ַיֲעׂשּו רְּ בְּ

ֻלהּו: ֹרִרים ֹיאכְּ  ֹאתֹו ַעל ַמּצֹות ּומְּ

לכאורה, כיון שטומאתם מנעה אותם מלעשות הפסח בי"ד בניסן, ובמיוחד לפי חז"ל אם נטמאו משום 
שעסקו בנשיאת ארונו של יוסף, או שעסקו בפינוים ובקבורתם של נדב ואביהוא בר"ח ניסן, הרי שאין כל 
טענה כלפיהם, אנוסים הם , ורחמנא פטרן. אלא שאנשים אלו מתוך רוממות נפשם לא יכלו לסבול בליבם 

את ההרגשה  של איבוד מצוה כ"כ יקרה וחשובה. מעומקא דליבא של צדיקים אלו עלתה ובאה הזעקה 
"למה נגרע". אותה נקודת אמת שבאה לידי ביטוי בטענתם, זכתה לתשובה של הקב"ה שחידש להם ולכל 

ישראל "הזדמנות שניה" של הקרבת קרבן פסח בי"ד באייר. מצווה מחודשת לדורות. אור רוחני חדש שירד 
 לעולם בזכות הבעת רחשי לב של מבקשי פני ד'.

 עד כאן בתורה שבכתב. אך מצינו תופעה דומה גם בתורה שבע"פ.

 במס' בבא מציעא )נט: ( מספרת הגמרא על המעשה בתנורו של עכנאי.

אמר רב יהודה אמר שמואל: שהקיפו דברים כעכנא זו, וטמאוהו. תנא: באותו היום השיב  -" מאי עכנאי? 
חרוב זה יוכיח. נעקר  -רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו. אמר להם: אם הלכה כמותי 

חרוב ממקומו מאה אמה, ואמרי לה: ארבע מאות אמה: אמרו לו: אין מביאין ראיה מן החרוב. חזר ואמר 
אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו: אין מביאין ראיה  -להם: אם הלכה כמותי 
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 מאמר פותח    הרב רוני קלופשטוק



כותלי בית המדרש יוכיחו. הטו כותלי בית המדרש ליפול. גער  -מאמת המים. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי 
אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני  -בהם רבי יהושע, אמר להם: אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה 

כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדין מטין ועומדין. חזר ואמר להם: אם הלכה 
מן השמים יוכיחו. יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום! עמד  -כמותי 

אמר רבי ירמיה: שכבר נתנה תורה מהר  -מאי לא בשמים היא?  -רבי יהושע על רגליו ואמר: "לא בשמים היא". 
אשכחיה רבי נתן לאליהו,  -סיני, אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה "אחרי רבים להטת". 

 . "אמר ליה: קא חייך ואמר נצחוני בני, נצחוני בני -מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא?  אמר ליה:

רבי אליעזר הביא כל הראיות שבעולם לשיטתו. אף אמת המים החרוב וכתלי בית המדרש הראו כי הצדק עמו. 
קול יצאה והכריזה כי הלכה כמותו. אך חכמים, שעל פי הבנתם בתורה סברו אחרת, ענו ואמרו  –יתר על כן, בת 

"נצחוני בני,  –"לא בשמים היא". ובביה"ד של מעלה, אמר באותה שעה , בורא העולם ונותן התורה לפמליא שלו 
 נצחוני בני". 

מכיון שטענתם של חכמי ישראל באה באותה שעה מתוך נקודת אמת היורדת וחודרת להבנתם העמוקה של 
 חכמים בצורת לימוד התורה והעברת המסורת של תושבע"פ בישראל, בא הקב"ה וכביכול "הודה" לטענתם.

הנה כי כן, יש והקב"ה מתנהג עמנו בהנהגה של "הודאה". מסכים הוא לתפילותינו, ללימודנו ולהבנתנו, אף 
בשעה שהיה מקום לחשוב שלפי שפלת מצבנו לא תתקבלנה לפניו, וזאת אם באות הן מתוך חיפוש האמת 

 ובקשת קירבה לכיסא כבודו.

"אמר הקב"ה לישראל בני פתחו לי  –שמענו ממי ששמע מפיו של הרב דסלר זצ"ל כי הבנת דברי חז"ל באמרם 
פתח אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו" )שיר השירים 
רבה פרשה ה(, טעונה הסבר. שהרי המחט אינה יוצרת נקב אלא מפלסת דרכה בין חוטי הבגד, ואם כבר ניקב 

משהו הרי שאין פתח זה נראה לעין, ומה תועלת בו? אלא שהמיוחד במחט שהנקב הקטנטן שעושה הינו מפולש 
מצד לצד. אם בלבבנו נצליח לחתור לאמיתתה של תפילה וליושרה של לימודה של תורה וקיומה, הרי שנוכל 

 בדלות כוחנו לעורר "הודאה" של מעלה כלפי עם ישראל בארצו.
עומדים אנו בימים של הודאה על הנסים והנפלאות שעשה לנו הבורא בהחזרתם של חבלי ארץ הקודש לידי 

שחרור מקום המקדש שיבנה בב"א. אם נוכל להעמיק ולחוש את רגשות התודה  –ישראל, ובתוכם ובפיסגתם 
כלפי ד' יתברך, שיגיעו מעומק הלב, מקווים אנו כי יפתח לנו ד' פתח רחב של עוד ועוד חסדים, ונזכה לעלות 

 דרך שערים מרווחים לבית ד' להבאת ביכורים ושתי הלחם בהודאה ואמירת הלל לפני מזבח ד'.

   

 

 )חלק מהדברים המובאים לעיל מלוקטים משיחה ששמעתי מא' מחכמי ירושלים(
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 א. שמיטה ויובל
 ב. הברית בסיני ובערבות מואב

 ג. קדושת התורה וכלליותה
 ד. מעשי יהושע בן נון
 ה. עקירת עבודה זרה

"וידבר ה' אל משה בהר שיני לאמר, מה ענין שמיטה 
אצל הר סיני,, והלא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא 

מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן 
תו"כ, רש"י ראש נאמרו כלולותיהם ודקדוקיהם מסיני" )

(. יסודות אלו, על כללי התורה ופרטי פרשת בהר
דקדוקיה מתייחסים, כפי המוסבר להלן, אף לדרשה 

הלכתית נוספת. "וזה דבר השמיטה שמוט. רבי אומר 
שני שמיטין, שמיטה ויובל, בשעה שהיובל נוהג, 

שמיטה נוהגת מדברי תורה. פסקו היובלות נוהגת 
לכל  –שמיטה מדבריהם. אימתי פסקו היובלות 

יושביה, בזמן שיושבין עליה ולא בזמן שגלו 
ירושלמי גיטין ד', ג' וע"ע גיטין ל"ו, ע"א וברש"י מתוכה" )

(. אומנם הדרשה על סיני ושמיטה בדבר דרך ובתוס'
מסירת התורה שנדרשת בתו"כ בסתמא, שנויה 

במחלוקת ר' ישמעאל ור' עקיבא. "ר' ישמעאל אומר 
כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד, ור' עקיבא 
אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוהל מועד 

 (.חגיגה ו' ע"אונשתלשו בערבות מואב" )

המתן השלישי בערבות מואב, מתייחד מאל שקדמו 
לו. אז באו ישראל בברית הערבות המחודשת. מאותה 

סנהדרין כ"ז ע"ב; מ"ג ע"ב; עת "ישראל ערבין זה בזה" )
סוטה ל"ז ע"ב לעיל פרשת ויצא תר"ץ; פרשת וישלח תר"ץ; 

(. מעמד זה של עם אחד, של להלן פרשת דברים תרפ"ט
רבים המתאחדים לציבור אחד מכוח הערבות 

ההדדית, קדמה לה התפרטות מופלגת. "אמר ר' יוחנן 
מלאך היה מוציא מלפני הקדוש ברוך הוא, על כל 
דיבור ודיבור, מחזירו על כל אחד ואחד מישראל 

ואומר לו, מקבל אתה עליך את הדיבור הזה, כך וכך 
דינין יש בו, כך וכך עונשין יש בו, כך וכך גזרות שוות 
יש בו, כך וכך קלים וחמורים יש בו, כך וכך מתן שכר 

יש בו, והיה אומר לו ישראל הן , וחוזר ואומר לו 
מקבל אתה שת אלהותו של הקב"ה והוא אומר לו הן, 

תורה וצורת  -(. בחינה זו של מתןשהש"ר א': ישקניהן" )
קבלתה ע"י הפרטים, גם אם היתה בה "קדושת 

התורה", חסרה היתה בה הבחינה הכללית. נעדר היה 
 ממנה יסוד "כללות התורה".

לעומת זאת, מעלתו המיוחדת של מתן תורה "הכללי" 
כאיש אחד בלב  -היה "ויחן שם ישראל נגד ההר

שמות י"ט, ב'. מכילתא יתרו פרשה ה'. תנחומא יתרו אחד". )
(. אמנם כדי שכל הפרטים יתגבשו לעם אחד, צריך י"ג

היה ליצור מכנה משותף אחד לכולם. התפיסה 
וההבנה של כל יחיד במצוות התורה, ההסכמה 

לקיימן והקבלה הרוחנית. דימוי הכפייה של ההר 
כגיגית על ראשי המתכנסים בתחתית ההר, אין בו רק 

שיתוף חזותי של כל המצטופפים מתחת ל"גיגית", 
אלא הוא הופך את כולם לשותפי גורל. הוא מבקש 
לבטא את הסגולה העליונה, את בחירת עם ישראל, 

ואת השעבוד שכל בני העם משתעבדים לרצון 
העליון. כולם כפויים לקבלת תורה שבאותו מעמד 

השווה שם כללות התורה. ) –מתגלה יסודה הכללי 
(. או אז קמה הזהות בין קדושת משמואל פ' חוקת תרע"ו

השווה: אורות התורה ד', ה': "התרחבותה התורה לכללותה. )

  -ה “שמועות הראי
 ט“בהר תרפ

 הרב ישעיהו הדרי 
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של כל התורה כולה, איך שהיא יוצאת ממקור קדושתה, 
מקדושת כנסת ישראל. על ענייני הכלל והפרט ע"ע "סיני" אלול 

 (.תשכ"ה

קבלת 
התורה ע"י 

היחידים, 
כשכל דיבור 

ודיבור 
מסיני היה 

חוזר על כל 
אחד 

מישראל, 
משמש בו 

יסוד הבחירה האישית, הפרטית, המגלה את מעלת 
קדושת התורה. ואילו התכללות היחידים בכפייה, 

יסודה בסגולה הבסיסית של העם שעניינה בכללות 
ע"פ חילוק זה מתיישבת הסתירה שבין ההסכמה של  התורה. )

"נעשה ונשמע" לבין מעשה הכפייה. על יסודות הסגולה 
והבחירה ראה "אגרות ראי"ה", ב', עמ' קפ"ו.ובהקדמת "שבת 

 (.22הארץ" ולהלן הערה 

שילושו של מתן תורה בערבות מואב על מרכיבו 
ערבותם של ישראל זה בזה, היה לו עיתוי  –המרכזי 

מדוייק. כך פירש רש"י את המימרא "שלא ענש על 
הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן ושמעו וקיבלו 

עליהם ברכות וקללות בהר גריזים והר עיבל ונעשו 
(. אמנם בירושלמי סנהדרין מ"ג, ע"בערבים זה בזה. )

באו דבריו של ר' שמעון בן לקיש "בירדן קיבלו 
עליהם את הנסתרות, אמר להם יהושע, אם אין אתם 

מקבלים עליכם את הנסתרות, המים באין ושוטפים 
 (.סוטה ז', ה'אתכם". )

נמצא שהערבות שנתקבלה בערבות מואב, מועד 
תחילתה רק משעלו מהירדן. כפי המוסבר לעיל הרי 

מטרת הכפייה היתה להשגת בחינת עם מאוחד. 
מעלה זו שזכו לה בסיני, לא פסקה מהם ולא היה 

צריך לחזור עליה בירדן. יהושע לא היה מודע לכך, 
ומשום זה נזקף הדבר לחובתו. בעזרא ח', י"ז נאמר: 

"ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו 
בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן. על פסוק זה 

ערכין ל"ב, ישוע, דרשו בגמרא ) –ועל כתיב חסר זה 
(. "אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא, ע"ב

אלא מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע. 
מה ביאתם בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו 

ערי חומה, אף ביאתן בימי עזרא, מנו שמיטין ויובלות 
וקדשו ערי חומה". לשיטה אחרת שם בגמרא אין 

כוונת הפסוק לסוכות ממש, אלא לרמוז על כך 
שביקש עזרא שיסתלק מהם יצר של ע"ז והגנה 

עליהם זכותו של עזרא כסוכה. "כי לא עשו דבר זה 
]להתפלל על ביטול יצר ע"ז[ בימות ישוע והיינו 
דקפיד קרא לאדכורי יהושע טפי מהאחרים, וקא 

רש"י שם. ובלשון אחרת אמרו מדכר ליה בלשון גנאי. )
בירושלמי "פגם הכתוב צדיק בקבר מפני כבוד צדיק 

בשעתו" )שביעית ראש פ"ו ב"עלי תמר" שם(. וע"ע בקה"ר א', 

 הזכויות שמורות לספריית אלינר, המערך לשירותים רוחניים, בתפוצות ההסתדרות הציונית העולמית

 
 ו. עזרא ויהושע

 ז. ערבות ותוכחה
 ח. כלל ופרט
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ביסודו של המתן השלישי, בערבות מואב, מונחת 
היא המבטאת  -ערבותם של ישראל זה בזה. והיא

בצורה הנמרצת ביותר את הכלליות של ישראל. 
בעניינה של ערבות זו מבחינתה ההלכתית יש לעיין: 

תוכיח, או -האם היא משמשת כמקור למצות הוכח
מכוחה של מצות הוכח תוכיח בין בני העם  –איפכא 

השווה מה שכתב בשנת בעא היא הערבות הישראלית. )
תר"צ בהסכמה לספר "מטה 

שמעון" והובא ב"הסכמות 
: היה מקום 58הראיה" ע"מ 

לדון אם הערבות היא היסוד 
ומפני חובת הערבות אנחנו 

מצווים בתוכה אנו מקושרים 
בערבות, והאריך שם בהוכחות 

הלכתיות. וראה עוד בספר 
"צניף מלוכה" לרב רמ"צ נריה 

. 21ושם ע"מ  82ע"מ 
. לעיל 253"תחומין" ה' ע"מ 

פרשת ויצא תר"ץ; להלן 
( אכן פרשת דברים תרפ"ט

האמת מורכבת משני 
הצדדים כאחד: מהבחינה 

החיצונית הרי נקודת המוצא היא מצוות התוכחה, 
ומאחר שקיימת חובת הוכח תוכיח, באה מכוחה 
הערבות. אומנם מהבחינה הפנימית העיקרון היא 

 הערבות ובגרמתה באה המצוה של התוכחה.

  -ויחן שם ישראל  –הדגשת הכלליות של מעמד סיני 
היא המונחת ביסוד דברי התנא בתורת כהנים ברא 

פרשתנו: מה שמיטה כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כל 
המצוות כולן כך. מכוחה של כלליות זו נתנה התורה 

על כל גילוייה: הכללים והפרטים. כדי להבליט נקודת 
יסודית זו נבחרה  מצוות השמיטה שקיומה רק בא"י. 

יד הכל שווה,  –אף היא, בולט בה היסוד הכללי 
העניים והעשירים "לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך 

על דברי הראשונים והאחרונים בדבר ולתושבך הגרים עמך" )
מעמדה של מצוות השמיטה להדגמת סדר מסירת התורה ראה 

ולהלן; שם  192, שם ע"מ 45"שבת ומועד בשביעית" )תשמ"ו( ע"מ 
(. לדעת ר' ישמעאל יסודה של כלליות סיני 339ע"מ 

מכוחה של הכפייה. במעמד של התבטלות, של "כפה 
עליהם" לא היה מקום להיכנס לפרטים. אומנם ר' 

עקיבא מדגיש את היסוד הארצישראלי. לא די בכלליות 
הן זו של סיני והן זו של  –הכוללת גם את הפרטים 

אוהל מועד, נצרכת לכך גם הכלליות של ישראל בארץ 
ישראל. מכאן שילושו של המתן בערבות מואב. אותו 

מתן שהפך לבר תוקף כשעברו את הירדן ואז גם נכנסה 
 לתוקפה הערבות ההדדית של ישראל.

אחד הביטויים הנמרצים של הכלליות והערבות היא 
שמיטת כספים "שמוט כל משה ידו, אשר ישה ברעהו 

לא יגוש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לד' 
( מכאן תלותה של השמיטה, שיש לה אף דברים ט"ו, ב'" )

השווה דברי התוספות סוכה ל"ט, א' ד"ה שאין: אין פן פרטי )
מספרים לדינים ולאיסורים שיש בפרות שביעית שצריך לנהוג 

ע"פ העולה (, ביובל שיסודו כללי ) בהם קדושת שביעית
מדברי הרב בהקדמת "שבת הארץ" אפשר להשתמש במינוח אחר: 

השמיטה היא מצוה ככל המצוות ובתור שכזו מתייחס אליה 
עקרון הבחירה. המקיים את המצווה בוחר לעשותה מרצונו 

החופשי. אומנם עיקר עניינה הפנימי יש בו צד של סגולה, מעלה 
רוחנית שאינה תלויה בבחירה. היא אינה תלויה בקידוש בית דין, 
היא בחינת שבת, נתון שבתי, קבוע ועומד, "כפוי". היובל, לעומת 
זאת, נקבע ע"י בית דין כשכל סדרת המעשים הם בחיריים: מנין, 
תקיעת שופר, שחרור עבדים, ראה ב"צרור המור": בענין שמיטה 

ויובל יש דברים עמוקים ודברים שהם כבשונו של עולם ולפי 

(. "בשלמא ובמדרש שמואל פט"ו, וב"מנחת שי" עזרא שם
משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דא"י, אלא 

יהושע דהוה ליה זכותא דא"י אמאי לא ליבעי רחמי". 
 (.ערכין שם)

הימנעותו של יהושע מלהתפלל על סילוק יצר ע"ז עם 
כניסתם לארץ, אף היא קשורה בעמדתו הבסיסית 

 ]המוטעית[ בקשר לאחדותם של ישראל.

ביחס לתופעת היעלמות ע"ז דרשו חז"ל את המושג 
סריסים על חנניה, מישאל ועזריה ש"נסתרסה ע"ז 

(, ש"בימיהם נודע לכל שאין סנהדרין צ"ג, ע"בבימיהם" )
. רש"י שם, וראה עוד בדברי "בן יהוידע" שם(ממש בע"ז". )

עניין ההסתרסות אחד הוא עם השירוש, מי שלא 
השווה: זוהר, ב', פ"ט, מותיר שורשים הרי הוא סריס. )

(. החל מתקופת כנסת הגדולה נעקרה ע"ז ולא ע"א
הותירה שורשים. אכן עצם עקירת שורשיה של ע"ז 

מישראל, מניחה את קיומם של השורשים והיא גופא 
צריכה ביאור. מה מקורה של ע"ז בישראל, אחר 

השווה: שיר השירים רבה א', ד': ששמעו "לא יהיה לך". )
 (.בשעה ששמעו ישראל 'לא יהיה לך' נעקר מליבם יצר הרע

אמנם קבלת התורה רק מהבחינה הפרטית, מצד 
הפירוד מהכלל, היא המקיימת את "עלמא 

השווה: "אורות הקודש" מאמר: האחדות הכוללת דפירודא" )
פרק כ"ח "על ידי החשכת החיים נעכר אור הדעת הצלול וכו' עד 

שהכל מתפרד, והארץ כולה תנוע כשכור מכובד פשעה. סטרא 
( אחרא שרי בחבור וסיים בפירודא" ומקורו בזוהר ב', צ"ה, א'
שהיא בית הולדתה של ע"ז. צורתה ה"פרטית" של 

התורה היא המאפשרת את הגילוי של הטומאה 
הפרטית שבע"ז, זו שמעצם מציאותה היא פרטית. 

השווה: "אורות הקודש", שם, פרק ח': אומרים טוענים נוטים )
להסתה, האלילות עזיזה היא בהבלטת רשמי החיים, בהבעת 

הפרטיות. ראה עוד ב"שמועה" משנת תרע"ו "אנכי ולא יהיה לך". 
 (."מועדי ראיה" עמ' רצ"ז

אכן, נבוכדנצר לאחר שכבש את א"י וביטל את 
ראה עוד ב"משפט כהן" סימן קכ"ד, תשובה כלליות האומה )

(., לבעל "כלי חמדה" על הקדושה העצמית שיש בכלל ישראל
סבור היה שנתבטל אף כוחה הכללי של התורה, וגם 
אם היא נותרה בישראל, הרי נותר רק הצד הפרטי, 
האישי, והוא הרי המאפשר קיומה של ע"ז, ולכן יש 

(. אמנם אלה דניאל ג', ז'מקום ל"סגדין לצלם דהבא". )
הסריסים, נשרשה ע"ז בימיהם, דהיינו ששירשו 

אחריה ונעקרה מישראל. נמצא שלמרות התבטלות 
 כללות האומה בא"י, לא נתחדשה ע"ז.

משה רבנו חסרו לו כוחה וזכותה של א"י ולכן למרות 
כפיית העם תחת ההר לא היה מושג הכלל שלם עד 
שעברו את הירדן, ואילו עזרא שפעל בא"י הביא את 
עניין הכלל להשלמתו ע"י חזרה מהגולה, שיבת ציון, 

ראה סנהדרין כ"א, סילוק ע"ז והעמדת משפטי התורה. )
ב': ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידו לישראל אלמלי קדמו 
משה, חידושי אגדות למהר"ל שם ובתפארת ישראל פרק ס"ד. 

השנה מאמר ט', ב'. שם, יום הכפורים, מאמר  -"פחד יצחק" ראש
 (.ז', ב'

מה שהשיג עזרא בדורו יכול היה יהושע לעשות 
בדורו, אחר שעמדה לו זכותה "הכללית" של א"י. 

ההחמצה של זכות זו היא שפגמה בשמו ובשלמותו 
"מימי ישוע". אמנם מנין השמיטין והיובלות מימי 

יהושע שפקע ע"י כיבושה של א"י הוא שהחל מחדש 
 בימי עזרא.

 א“ת 1923בית כנסת אהל מועד, 



הנגלה הוא שורש כל התורה ויסוד העולם כולו. ע"ע "שבת 
ולהלן. ולהקדמתו של הרב ל"שבת  359ומועד בשביעית" ע"מ 

הארץ", שנדון בה ביחס שבין שמיטה ליובל כיחס הפרט והכלל, 
כתב הרב עוזי קלכהיים פירוש רחב בספרו "שירת אומה 

(, ולהלן 335לארצה", וראה עוד בספרו "אדרת אמונה" ע"מ 
 "לכל יושביה" בזמן שיושביה עליה".

"וזה דבר השמיטה, שמוט. שמיטה ויובל, בשעה 
שהיובל נוהג, שמיטה נוהגת מדברי תורה". תלות זו 

שבין שמיטה ליובל היא התלות שבין הפרטים לכלל. 
כאמור יש לשמיטה יסוד כללי בעצם היותה כוללת 

את כל בני העם, עניים ועשירים. אומנם מצד יחסה 
ליובל, הרי כל שנת שמיטה נדונת כפרט, ורק בהצטרף 

יבוא הגילוי הכללי  –שבע שמיטות  –הפרטים כולם 
 ביותר: דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שיושביה עליה.

 בשולי השמועה

בעית הכלל והפרט, הגדרת כל אחד מהם והיחסים 
בניהם, נדונו בפנים הרבה במשנת הרב. לצורך ברורה 
של הסוגיה כולה יש לעיין בכל מרחבי יצירתו, ללקט 

מתוכה את הארותיו השונות ולצקת אותן למסכת 
 (.דוגמאות מיזער הובאות בהערות לעילאחת )

בעומק העניין מונח כנראה יסוד אוטוביוגרפי חזק, זה 
שבא לידי ביטוי בתפקידיו הציבוריים כלליים מחד, 

עולמו האישי הפרטי כפי שנצטייר  –ומאידך 
ברשימותיו האישיות הפרטיות. כיוצא בדבר, המתח 

שבעולמו הרוחני מחשבתי, בין העיסוק בפנימיות 
התורה ששולט בה היסוד הכללי, לעומת הדיונים 

ההלכתיים הרחבים בתשובותיו ובחידושיו, "חפצתי 
(. עיין היטב באגרות ראי"ה ב', ע"מ רצ"גלטייל בפרטים" )

לשון אחרת: הדיאלקטיקה שבין ההלכה והאגדה 
 ביצירתו.

לפנינו נדון עיקרון זה של כלל ובפרט ביחס למושגי 
השמיטה והיובל. אידאת היובל נתפסת ככללית גם 

בגלל תחולתה "כשכל יושביה עליה" וגם בהיותה 
סיכום כללי של שבע השמיטין הפרטיים. יתר על כן, 
בעצם הדיון על מיקומה של הפרשה ותלותה במקור 

הסינאי בה בלשון התנאים השימוש במושגים של 
כללים, פרטים, דקדוקים ונדונו סדר מתן המצוות, 

 הכולל והפרטיני, בסיני, באוהל מועד, בערבות מואב.

בנושא המיוחד של ערבות מואב הורחבו הדברים 
בקשר לסוגית הערבות, קדושת התורה וכלליותה, 

מעשיו של יהושע בן נון, סילוק יצר הרע הפרטני של 
עבודה זרה, הודגשה מעלת ארץ ישראל הכללית 

והמעגל נסגר בהדגשת ענייני הסגולה והבחירה, הכלל 
 והפרט, שבשמיטה וביובל.

 הרב יוסף לייכטר  -אישי ישראל 

 ל“זצחיים יהושע קוסובסקי הרב 

ר  לשון חכמים                         אוצֵּ

הרב חיים יהושע קוסובסקי, ירושלים, ד בטבת 

 (    1523-1951)כה אייר תש"ך  -תרל"ג 

מספר ר' שמחה רז על רבי אריה לוין זצ"ל: "פעם 

סיפר לי, כאשר היה מבקר את הנידונים למוות היה 

נוהג להיפרד מהם באמירה 'ישועת ה' כהרף עין'. 

שאלוהו: היכן כתוב דבר זה? השיב להם: איני יודע, 

אך ודאי מובא הוא בכתובים. והוסיף הרב: "שבתי 

לביתי, חיפשתי אחר מקורה  של אמירה זו ולא 

מצאתיה". ממשיך ר' שמחה ומספר: "לאחר שנים 

אחדות נזדמן לידי ספר 'מכלול המאמרים והפתגמים' 

מאת הרב משה סבר ז"ל, איש זיכרון יעקב. עלעלתי 

בספר זה ומצאתי כי מקורה של האמרה 'ישועת ה' 

)המובאים כהרף עין' באחד הפזמונים לימים נוראים 

. מיד הרצתי גלויה לרבנו והודעתיו בספר 'מנחה ליהודה'(

מקורה של האמרה. מה מאוד הופתעתי כאשר 

קיבלתי איגרת מהרב ובה הוא כותב לי, כי לפנות 

בוקר חלם שהנה הוא נפרד ממני ואומר לי: "שמחה, 

ישועת ה' כהרף עין" מספר שעות לאחר מכן הביא לו 

הדוור את מכתבי בו אני כותב לו: רבנו, מקורה של 

 .(223-224)איש צדיק היה, עמודים אמרה זו במקום פלוני"  

מי מאתנו לא מוצא את עצמו תוהה מהו מקורה של 

אמרה השגורה על לשוננו? לשמחתנו עומד לרשותנו 

הרב 'גוגל' יודע הכל. בתוך 

מספר הקשות על המקלדת יש 

סיכוי רב שנגיע לתשובה 

הנכונה. על כך כבר אמרו 

המושלים : "עם הארץ, אימת 

)תלמוד ירושלמי שבת עליו" 

. במשך דמאי פרק ד, הלכה א(

השבוע יכול עם הארץ 

להתגנדר בידענותו בעזרת 

המחשב. אך בשבת 

כשהמחשב שובת, מתברר שהוא עם הארץ.  כאן 

המקום להעריך את עבודתם הסזיפית של מחברי ספרי 

המפתחות והקונקורדנציות למיניהם, שעשו אוזניים 

לתורה, ונתנו נקודות ציון במרחבי ים התלמוד. אחד 

האריות בחבורה זו הוא הרב חיים יהושע קוסובסקי, 

מחבר אוצר לשון המשנה,  התוספתא,  אונקלוס 

 ואוצר לשון התלמוד. 

הרב קוסובסקי נולד בעיר העתיקה של ירושלים לאביו 

- 8 - 



- 5- 

הרב אברהם אבלי, שכיהן כדיין בבית דינו של הרב 

שמואל סלנט. למד בתלמוד תורה וישיבת 'עץ חיים'. 

בגיל צעיר הוכר כ'עילוי' וניתנה לו אפשרות ללמוד 

בעליית הגג של בית כנסת 'החורבה', כדי שיוכל 

לשקוד על תלמודו באין מפריע. מגיל צעיר התעקש 

לדבר עם חבריו 'בלשון הקודש' ובכך נחשב כאחד 

מחלוצי הדבור העברי.  פרסם חידושי תורה בשם 

'ספר התושיה' ו'מעייני הישועה'. כמו כן עזר לאברהם 

משה לונץ בחיבור פירוש חדש על תלמוד ירושלמי. 

יחד עם זאת עסק בכתיבת 'יד הלשון' על דקדוק 

הלשון העברית ו'תורת החשבון' להוראת החשבון.   

בגדרה חי איכר תלמיד חכם בשם ר' יעקב הכהן 

שכביץ, שהשקיע  שנים רבות  בכתיבת קונקורדנציה 

תלמודית. למרות מאמציו המרובים לא הצליח ר' 

יעקב להגשים את חלומו. במפגש עם הרב קוסובסקי 

הוא שיכנע אותו לנסות את כוחו. הרב קוסובסקי 

פיתח נוסחה מתמטית שעזרה לו בסדור 

הקונקורדנציות. בינתיים עברו עליו שנים קשות של 

מלחמת העולם הראשונה. בהם גויס לצבא התורכי. 

וגם בהם המשיך בערבים בעבודתו. בשנת תרפ"ז החל 

להדפיס את ספרו 'אוצר לשון המשנה' וזאת הודות 

-1552ת"ש -)תרכ"בלתמיכתו של הרב יונתן בנימין הורוביץ 

 שכיהן כמנהל 'פקידים ואמרכלים'. ( 1941

למרות אמצעיו המוגבלים המשיך הרב קוסובסקי 

של ספרו ‘ הופיע חלק א( 1933)במפעליו. בשנת תרצ"ג 

'אוצר לשון התוספתא' בראשו נדפסה אגרת של ביאליק 

שכתב למחבר: "מפעליך העצומים, הרודפים ועוברים 

זה את זה, מעוררים השתוממות והערצה, לא יאמן כי 

יסופר בדור אחרון, כי אכן יד איש אחד עשתה את 

כולם. עוד לא פג התמהון לפלא ידך הראשון, 

של ‘ הקונקורדנציה השלמה למשנה. והנה גם כרך א

והנה  –הקונקורדנציה לתוספתא הופיע ... ועד זה יצא 

מפעל שגיא עוד אחד ממשמש ובא, הוא המפתח לכל 

תלמוד בבלי שרובו כבר מוכן בידך ... ובינתיים, בין 

והנה גם קורקודנציא  –מפעל כביר לחברו הכביר ממנו 

לתרגום אונקלוס הולכת ונסדרת בידך. אכן איש אחד, 

לוא גם כימי מתושלח ימיו וגבורת שמשון לו, לא יגבר 

בכחו לבד, לבצע את כל המפעלים האלה גם יחד, לולא 

לוקים וברכתו עליו, עליך נאמר: 'וקוי ה' יחליפו -חסד א

 כח ... ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו'".        



 מתוך השיחה השבועית  
 הרב אביגדֹר הלוי נבנצל 

 תורה ותשובה

שבועות מראה את כוחה של תורה, ויום הכפורים 
אין הבדל  -מראה את כוחה של תשובה, אך למעשה 

גדול ביניהם. ישנה הרי מחלוקת רש"י והרמב"ן בפסוק 
לֵּאת  ָך ַהיֹום, ֹלא ִנפְּ ַצּוְּ ה ַהֹזאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי מְּ וָּ "ִכי ַהִמצְּ

ה ִהוא" ) ֹחקָּ ֹלא רְּ ָך וְּ (, מה הכונה דברים ל, יאִהוא ִממְּ
ה ַהֹזאת". רש"י מסביר )שם, יד(, שהכונה היא  וָּ ַב"ִמצְּ
ִלכלל מצוֹות התורה; והרמב"ן מסביר, שהַכונה היא 

מה שנאמר שם קודם  ל  -לְּ ֶליָך כָּ יָּה ִכי יָֹּבאּו עָּ הָּ "וְּ
תָּ  ַמעְּ ׁשָּ תָּ ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך וְּ ַׁשבְּ ֶלה... וְּ אֵּ ִרים הָּ בָּ ַהדְּ

ֹקלֹו..." ) (. ואמר כאן הכתוב, שאין זו רק ב-שם, אבְּ
יש  ִמ צְּ וָּ ה שכך יקרה, שישובו אל ה', אלא  ה ב ט ח ה 
ַהֹזאת"[, לשוב אל ה' ולשמוע בקולו.  ַה ִמ צְּ וָּ ה כאן, ]"ִכי 

אלא שלמעשה אין הבדל גדול בין רש"י לרמב"ן. שהרי 
מהי תשובה? שוב מדרִכי הרעה, ולהתחיל לקיים את 

להמשיך  -. מה שקיימתי עד היום ב ש ל מ ו ת ה התורה 
להתחיל  -לקיים הלאה, ומה שלא קיימתי עד היום 

ה  וָּ לקיים מכאן ולהבא. אם כן, גם לפי הרמב"ן, "ַהִמצְּ
( מחייבת בסופו של דבר את קיום מצַות תשובהַהֹזאת" )

 , וכדברי רש"י.ה ת ו ר ה   כ ו ל ה 

חז"ל אומרים, שהעושה תשובה מאהבה, זדונות 
(. אני מסתפק, האם כלול יומא פו, בנעשות לו כזכויות )

בזה, שתשובה מאהבה תהפוך עם הארץ שלא למד 
לתלמיד חכם. אולי התשובה תועיל גם ַלתורה שלא 

אי אפשר  -למד. או שמא נאמר, שמה שחסר בלימוד 
להשלים ע"י תשובה. המשנה אומרת, "דע מנין 
אבות באת... ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" )

(. מהו "דין" ומהו "חשבון"? אחד הפירושים פ"ג מ"א
שאמרו בזה הוא, ש"דין" הוא על עצם העבירה, 

ו"חשבון" הוא על מצוות שיכולתי לעשות באותו זמן 
ולא עשיתי, או תורה שיכולתי ללמוד באותו זמן ולא 

(. כי הגר"ח מוולוז'ין בפירושו למס' אבות שםלמדתי )
ַסק בשינה, או  בשלמא כשאדם מבטל תורה בגלל שעָּ

לא באים אליו בתביעה על  -באכילה, או בפרנסה 
 מ ו כ ר ח מצוות שלא עשה באותו זמן, שהרי אדם 

לישון, לאכול, ולעסוק לפרנסתו, וממילא יש לו פטור 
של "אונס" על אותו זמן. אבל לעשות עבירות הרי 

אדם אינו מוכרח! ולכן, כשהוא עושה עבירות, יתבעו 
ממנו גם על תורה ומצוות שביטל באותו זמן שהיה 

עסוק בעבירה. על זה אין שום תירוץ והתנצלות 
לאדם, למה לא למד תורה ִבמקום לדבר לשון הרע, 

או לעסוק בעבירה אחרת. זהו אפוא ה"חשבון". 
החשבון הוא, על מה שאדם החסיר בתורה בזמן 

שהיה עסוק בעבירה. ]וכאמור, על זה מסופקני אם 
תועיל תשובה מאהבה, להשלים את התורה החסרה 

 הזו[.

 קניה מיהודי אלישע כרמל                  -פרשת השבוע בהלכה 

( בפרשתנו: מנין כשהוא מוכר =תו"כנאמר תורת כהנים )
רּו   כְּ ִכי ִתמְּ לא תהיה מוכר אלא לעמיתך? תלמוד לומר "וְּ

ר לַ  כָּ " )ויקרא כה יד(, ומנין כשהוא קונה לא ֲעִמיֶתָךִממְּ
ֹנה   ִמַידתהיה קונה אלא מיד עמיתך? ת"ל "אֹו קָּ

ֲעִמיֶתָך". אין לי אלא קרקעות שבהם דיבר הכתוב מנין 
ר" לרבות דבר  כָּ לרבות דבר המטלטל? ת"ל "ִממְּ

 המטלטל". והובא דין זה ברש"י.

(, סימן י( בתשובת הרמ"א )חלק ג קמאבשו"ת התשב"ץ )
אהבת ( וכן החפץ חיים )בשו"ת חלק ה חו"מ קלדבחת"ס )
 התייחסו לזה כדין גמור. – חסד ה ו(

והביא הרמ"א ראיות שאף כאשר הגוי מוכר בזול יותר, 
 יש להעדיף את עמיתך.

ֶוה ֶכֶסףלגבי מצוות הלואה נאמר " ִאם  ֶאת ַעִמי ֶאת  ַתלְּ
ְך" ) ִני ִעמָּ (. דרשו על כך בבבא מציעא שמות כב כדֶהעָּ

עמי קודם. פשיטא!... לא נצרכא  –(: "עמי ונכרי עא.)
דאפילו לנכרי בריבית ולישראל בחינם". רואים מדברי 
הגמרא שבעניין הלוואה יש זכות קדימה ליהודי, ואף 

אם המלוה מפסיד בכך את הריבית. ומכאן מסיק 
( שיש להעדיף יהודי גם אם יש בכך בשו"ת הנ"להרמ"א )

הפסד ממוני. אמנם ניתן לחלק שהמלוה ליהודי רק 
מפסיד רווח, אך לא מפסיד את הקרן, מה שאין כן כאן, 

 שיצטרך לקנות ביוקר ולהפסיד מממונו.

( דנו ר' מאיר ור' יהודה על הפסוק "ֹלא כא:בפסחים )
ֶריָך  עָּ ר ֲאֶׁשר ִבׁשְּ ה ַלגֵּ לָּ בֵּ ל נְּ לּו כָּ הֹתאכְּ ֶננָּ ּה ִתתְּ לָּ אֹו  ַוֲאכָּ

ִרי" ) כְּ נָּ ֹכר לְּ (. מבלי להיכנס לעיקר דברים יד כאמָּ
מחלוקתם נציין שלדעת שניהם כאשר יש אפשרות 

לתת לגר הרי זה עדיף על מכירה לנוכרי. ר' מאיר 
לומד זאת מפסוק, ור' יהודה אמר שאין צורך בפסוק 

כיוון שהדבר פשוט מסברא כי גר אתה מצווה 
להחיותו ונכרי אינך מצווה להחיותו. מכאן ניתן 

תושב וכל שכן יהודי, אף -להוכיח שיש להעדיף גר
שמפסיד את הקרן שהרי נותן לו בחינם במקום 

 למכור לנוכרי.

הוכחה נוספת מביא הרמ"א מדברי התו"כ עצמם. 
במחלוקות ר' מאיר ור' יהודה אנו פוסקים כר' 

( אין צורך בפסוק ע"פ הגמ' בפסחים הנ"ליהודה, לפיכך )
כדי ללמוד שיש להקדים יהודי לגוי בענייני ממונות. 
מכאן שמוכרחים להסביר שהתו"כ עוסק במצב שבו 
הגוי מוכר בזול יותר, שהרי אם המחירים שווים אין 

צורך בפסוק. כעין ראיה זו כתב גם התשב"ץ 
 בתשובתו.

אך יש בזה קושי גדול שהרי לא מצאנו דין זה בש"ס 
 ברמב"ם בטור ובשו"ע.

אכן בתורה תמימה כתב על דרשה זו "ודריש לימוד 
מוסרי כדי שימכור מקודם לעמיתו", וכעין זה כתב 
גם המלבי"ם, וכנראה סברו שזוהי הנהגה מוסרית 

 ואינה הלכה.

( הביא אסמכתא לכך גם חלק ג קכטהמנחת יצחק )
(: "למדה תורה דרך זוטרתא, ויקרא עא:מהפסיקתא )
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ארץ שלא תהא מוכר אלא לעמיתך ולא תהיה קונה 
 אלא מיד עמיתך". ומשמע שאין  זה דין.

( כנראה היה ע"ז כ. סוד"ה רביהמנח"י הראה שלתוס' )
פשוט שאין זה דין, שהרי כתבו לגבי מחלוקת ר' מאיר 

 ור' יהודה הנ"ל:

"ואם תאמר, וכי אם יש לו לאדם חפץ למכור יתננו לגר 
קודם שימכרנו לעובד כוכבים? והלא אפי' לישראל אינו 

מצוה על כך! וי''ל דדוקא נבילה שאינו שוה אלא דבר 
מועט לישראל...". ע"פ תוס' ממילא א"א להוכיח מהגמ' 

ועיין בפסחים שיש להקדים יהודי בדבר שאינו מועט )
 (.בעניין זה באהבת חסד ה ה

( חו"מ סי' צז אות אע"פ דברי תוס' כתב שער המשפט )

שגם דברי הגמ' בב"מ על הקדמת ישראל בהלוואה 
( הם כאשר הריבית היא דבר הראיה הראשונה של הרמ"א)

מועט, אך אם מדובר ברווח מרובה אין סברא 
 להקדים לישראל.

גם על ראייתו השלישית של הרמ"א מקשה שם 
ועיין בעניין זה גם במנח"י, אך אין כאן המקום להאריך )

 (.בהערות הר"י הוטנר על תו"כ ועל פירוש רבינו הלל שם

( דן בסוגיה זו ומסיק שיש מצוה שםהחפץ חיים )
לקנות מהיהודי גם אם זה ביוקר, אך מכל מקום זה 

(. הוא מוכיח את ונפק"מ לכך שאין כופין עליהאינו חיוב )
דבריו מדינא דבר מצרא ששם יש להעדיף למכור 

 לישראל כשנותן אותו מחיר, אך לא במחיר זול יותר.

 ופניהם איש אל אחיו   הרב אבנר ששר 

 רעייתי –אחותי 

אנחנו כבר בתוך "שלושים יום קודם לחג", חג מתן 
תורתנו. מלבד המתנה הגדולה שקיבלנו באותו מעמד, 

את תורתנו, שהיא "חיינו ואורך ימינו", זכינו למעלה 
יתרה, נצחית, גם מעצם המעמד הגדול הזה. מעלה זו 
קיימת לעד גם לאחר שחטאנו בחטא העגל, והתורה 

 "התחלפה" בלוחות אחרות, נמוכות במדרגתן.

במעמד עליון זה פגש הדוד את הרעיה, ובחר בה מכל 
האומות "אתה בחרתנו מכל העמים" נאמר על מעמד 
זה, הבחירה האלוקית בנו לא בטלה לעולם, האהבה 

 -אלא בעצם הבחירה. "ביום חתונתו -אינה תלויה בדבר
 (.שירה"ש רבהזה מעמד הר סיני" )

וביום חתונתנו הפרטי, בהתקשרות שבין איש ואשה 
ביום החתונה, ודאי מביטים זה על זה "כרעים אהובים", 

עלינו לדעת שגם במשך  -אהבת אמת לנצח נצחים. אבל
כל ימי הנישואין על הבעל והאשה "לתדלק" את האהבה 

 והחיבור.

ונלמד את הדברים מהקשר של עם ישראל, הכלה, עם 
 -הקב"ה, החתן. התהליך מתקיים בשני שלבים עיקריים

השלב הראשון ב"אהבת ה', אהבת הכלה את החתן,, 
הוא כדברי הרמב"ם: "היאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, 
בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים ויראה 

מהן חכמתו... מיד הוא משבח ומפאר..." היינו שלומד 
מהתבונננות זו שני דברים, כמה הוא גדול, וכמה טוב 

הוא מטיב לכל ברואיו, ובתוכם לנו, לעמו ולנחלתו.דרך 
מבט זה אנו מפתחים בתוכנו את אהבת ה' הטבעית לנו, 

הטמונה בנשמת כל יהודי. "היראה והאהבה הטבעיות 
המוסתרות בלב כל ישראל, כי הן ירושה לנו מאבותינו, 

 (.תניא פרק ל"חוכמו טבע בנפשנו" )

ומכאן למדרגה גבוהה יותר של אהבת ה' והיא, המוכנות 
"ואהבת את  -להתקרב אליו ולתת לו את היקר לנו מכל

אפילו  -ה' אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך"
נוטל את נפשך, אהבת שאינה תלויה בכל הטוב שמטיב 

לנו הקב"ה, אלא באה ללא שום תמורה ועל זה נאמר 
בשיה"ש "אני לדודי ועלי תשוקתו", והתגובה של רבש"ע

ודודי לי", כשאנו אוהבים את ה' בכל  -"אני לדודי -
 לבבנו, אז גורמים לגילוי ופיתוח אהבת ה' אלינו.

 -וכך גם בין בני זוג

השלב הראשון בבניית הקשר הוא היכולת לראות  
את בן הזוג כאדם בעל מעלה, לפתח הערצה אליו, 
לראות את הצדדים החיוביים שבו ולהגדיל אותם 

בעיני. ומתוך כך יגבר הרגש של "כמה טוב לי איתו", 
"איזו זכות שאני בן\בת הזוג שלו\ה". השלב הזה 

דורש מאמץ, ופיתוח מידת הנפש ביכולת הראיה הזו, 
חשבון" הערך העצמי של האני  -זה לא צריך לבוא "על

שבי. ומצד מסויים נקודת מבט זו יש בה לראות את 
 בקשר איתו. לי"טובה ההנאה" שיש 

זוהי בחינת "אחותי" שבשיה"ש, הדומה לאהבת 
אחים, אחוה. עם הזמן, "ההרגל יהפוך לטבע" 

ו"האהבה שתלויה בדבר", המבוססת על "הדבר" שאני 
מקבל ממנו, תהפוך לטבעית, לאהבת עצמית שאינה 

 תלויה בדבר, תמידית ונצחית בחינת "רעייתי".

במצב זה האהבה תבוא לידי ביטוי בנתינה של 
הדברים החשובים לך אל בן\בת הזוג, בלי "חשבונות", 

בלי בקשת תמורה, אפילו לא במחשבה בעלמא, 
בהרהור שבלב. "בחרתי בך מכל הנשים", לא בגלל 

 לו"שככה "ככה!", "אשרי העם  -טובת הנאה אלא

אם נקיים "אני לרעייתי"  -והתמורה לא תאחר לבוא
בלב שלם, ובנפש חפצה, בלב ובמעשה, מיד נראה את 
התגובה של "רעייתי לי", נתינת כבוד והערכה, עשיה 

למען, ומחשבה לטובתה. באמת )כמו שהוא, בלי 
לקוות שהיא תשתנה לטובתי!( תביא את הבית 

להשלמה מלאה "וכמים הפנים לפנים כן לב האדם 
לאדם". ונזכה להתקדם במעלת אהבת ה' הגדולה, 
לקראת חידוש "החתונה" המתקרב, ונזכה לעלות 

במעלות "אהבת איש ואשתו" בשמחה ובלב שלם. 
 בהצלחה לכולנו!
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בשבת פרשת אחרי מות קדושים, התקיימה בישיבה שבת גיבוש   •
לכארבעים תלמידים, המתעתדים להצטרף לישיבה בשנת התשע"ד. 

השבת נפתחה בתצפית על גג הישיבה במקום הצופה אל הקודש ובקבלת 
שבת אצל הכותל המערבי, לאחר מכן, עלו בני הישיבה לתפילת ערבית 

בישיבה, ולפניה נשא ראש הישיבה, הרב ברוך וידר שליט"א, שיחה בבית 
המדרש. לאחר סעודת ליל שבת בהשתתפות משפחת הרב צבי ברלין, 
יצאו התלמידים לסיור ברובע היהודי המתחדש )המוסלמי( שבמהלכו 

התארחו בבית הרב אבנר ששר הסמוך לשער הפרחים לעונג שבת. במהלך 
הסיור שמעו התלמידים על תכנית "לבניינה של ירושלים" המחברת את 

 תלמידי הישיבה למשימות הלאומיות והתורניות בסביבת הישיבה.
לפני תפילת שחרית, התקיים שיעורו של הרב חיים ישעיהו הדרי בילקוט 

שמעוני על ההפטרה ולאחריה שיעור קצר בהלכות שבת מפי ראש 
 הישיבה וקידוש בבית משפחת הרב טוביה ליפשיץ.

את סעודת השבת, סעדו התלמידים בבית משפחות האברכים הגרים 
בבבניין האברכים הסמוך לישיבה. לאחר מכן נפגשו התלמידים עם מו"ר 

הרב נבנצל בביתו, שם גם התקיימה תפילת מנחה. לפני מנוחת 
 למדו התלמידים בחברותות עם בני הישיבה בבית המדרש.  הצהריים,

אחר הצהריים החבורה שמעה שיעור מפי הרב יואל רוזנברג בנושא "חיים 
של תורה". סעודה שלישית התקיימה בביתו של ראש הישיבה, הרב ברוך 

וידר שליט"א, שנשא שיחה שחתמה את השבת הגדושה והמיוחדת. שיחת 
סיכום עם אביתר ואליהו, אחראי שבוע ישיבה, נערכה לאחר תפילת 

ערבית הבדלה וקידוש לבנה. השבת התאפיינה באווירה מיוחדת, מרוממת 
ושמחה בה נטלו חלק רבני הישיבה, תלמידיה, אברכיה ומשפחותיהם 

 וכמובן, התלמידים שיצטרפו לשורות הישיבה בשנה הבאה.

בניינה של ירושלים: כיהודים מאמינים אנחנו חייבים להיות אמיתיים. • 
ואדם אמיתי זה אדם שחי ומדבר מתוך השקפה אמיתית, מבוססת, לא 

מעורפלת ולא מעורערת. זאת התורה. התורה בונה בנו את דרך החיים 
"אורייתא וקודשא בריך הוא חד הן". בחור  -שהרי היא שורש החיים

שמגיע לישיבה חייב לתת לתורה להפוך את אישיותו, לרומם את 

מחשבותיו, את רצונותיו. אדם אידאליסט )אבל עם אידאלים 
אמיתיים..לא סברות כרס( מופיע בעולם את רצון ה'. התורה היא החיבור 
שלנו לרצון ה'. מה שאומר שכמעט בלתי אפשרי להיות אידאליסט באמת 

בלי חיבור לתורה. מיוחדים מאוד האנשים שחיים אידאלים באמת, ולא 
 -קשורים לתורה. ולכן התחלנו בעיקר בפעילויות נקודתיות

 מהנעשה בישיבה 
 ת אתר הישיבה"שאלות משו

 הנכם מוזמנים לשלוח את שאלתכם ל"שאל את הרב"
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 ממונות

 שאלה:

שלום, במידה וישנם שלושה שותפים 
שווים בחברה, השותפים לא עשו חוזה, 
במידה והחברה מראה בסוף השנה רווח 

דולר, ולכל אחד מגיע מהרווח  31,111של 
דולר )שהרי החלוקה שווה( אבל  11,111

למעשה בפועל קיים בחשבון סכום של 
דולר ושאר הכסף הלך לקניית  12,111רק 

לפי הרווח השנתי  -סחורה, השאלה 
דולר האם  11,111נראה שלכל אחד מגיע 

יכול לבוא אחד מהשותפים ולמשוך ללא 
רשות מן החשבון את הסכום רווח שלו 

דולר ? ואחרי משיכתו נשאר  11,111
דולר אחרי  2111בחשבון החברה רק 

המשיכה ויוצא שאין לשני השותפים 
הנוספים מספיק כסף למשוך את 

 שלהם ?
 

השותף שלקח את חלקו טוען  -אגב
שמותר היה לו למשוך מפני שלא היה 

 חוזה, האם זה נכון?

 המשיב: הרב ניר אביב

 לשואל שלום,

קשה לענות על סמך שמיעת צד אחד 
בלבד, אלא אענה על דרך האפשר ולא 
כפסק, כמופיע בספרי החדש "מעשה 

 213האינטרנט בהלכה" עמוד -רשת 
בפרק "כיצד מותר לענות 

אם   לשאלות בדיני ממונות". באינטרנט
אינכם מגיעים להסכמה לכו לבורר או 

בית דין תורניים שיפסקו על ידי שמיעת 
 שני הצדדים.

לגופם של דברים, נראה שטענתו איננה 
נכונה, ואין לו זכות יתרה על שאר 

השותפים. באמת אם היה חוזה הולכים 
אחר הכתוב בו וכל תנאי שבממון קיים, 
אולם בהיעדר חוזה הולכים אחר המנהג 
המקובל או אחר הדין המפורש בשו"ע. 
נראה לי כדבר פשוט וברור שהשותפות 
היא על דעת שהשותפים יתחלקו שווה 

בשווה ברווחים הנקיים דהיינו מה 
 שנותר בקופה לאחר ההוצאות.

ידידיה פרידמן, לחור ‘  מזל טוב לר   • 

‘ לר   • פרחאן וליעקב עמוס להולדת בנו  

עדי שגב למאיר פסט ולאשי הרו להולדת 

תנחומינו לשמואל בן שטרית   • ביתו  

 בפטירת אמו

 מערכת העלון

 חיים כהןאחראי תוכן 

 עופר סיוןעורך תוכן 

Misrad@hakotel.org.il 

 היכל וואהל  -ישיבת הכתל 

 ירושלים 513ת.ד. 

91115 

Tel:02-6288175 

Fax:02-6271180 
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היינו בבית יהונתן )ועדיין כל שבוע נוסעת קבוצה( חיזקנו 
את קדמת ציון )גם זה ממשיך..( למדנו בחושן, ביום הזיכרון 

קפצנו להר הזיתים לומר תהילים על קברים של חללים 

שהגיעו מהשואה ואין להם 
משפחות ועוד. בעז"ה בשנה הבאה 
נתחיל בחלק העיקרי של התכנית 

והוא מערך שיעורים מסודר, 
מאורגן הכולל סיורים לפי 

הנושאים של השיעורים. נתחיל 

מאדם הראשון, תקופת האבות, 

נעבור את כל מה שירושלים עברה 
הסטוריות, אמוניות,  -מכל הבחינות

 עד שנגיע לימינו אנו.  -חברתיות

http://www.hakotel.org.il/hebrew/ask-the-rav

