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    הנקודה היהודית                     
 הרב אלחנן רוזנפלד ראש הישיבה                 

  .המפקד ותוצאות ישראל בני את לפקוד בתחילתו ציוויה שם על" הפיקודים ספר" המכונה במדבר חומש את פותחים אנו השבת

 מתוך" אתר על מציין י"רש, אמנם? המפקד של ותכליתו מטרתו את להבין אנו צריכים, ראשית .במדבר ישראל בני של ביותר הגדול' האוכלוסין מפקד' זה היה למעשה
 בני את סופר' ה כך .אליהן חיבתו מתוך ,אחד אחד שעה בכל סופרם הוא ,עליו חביבין יושיהלומ אדם כמו) רש״י. א, א במדבר". (שעה כל אותם מונה, לפניו חיבתן
 מנינם לדעת האדם רוצה יוקרם שמפני, הוא עלינו החביבים דברים סופרים שאנו הדבר טעם הרי, הדבר תמוה, זאת בכל אך .אליהם מיוחדת חיבה מתוך ישראל
 ועוד ?מנותםל צריך הוא מדוע כ"וא, למנותן מבלי, ישראל בני של המדויק מספרם את' ה יודע בוודאי" ניךיע מנגד נסתר אין"ו" תעלומות כל נגלו לפניו"ש' ה אך, המדויק
 גדול חכם תלמיד, ממעזריטש למגיד היה חסיד.ל"זצ ממעזריטש המגיד של מחסדיו אחד עם שארע בסיפור נפתח ןיהעני נקודת לביאור שניגש לפני ?שעה בכלמדוע 
 יתוירע מביאה הייתה, הילדים מרובת, משפחתו פרנסת את. ובלילה ביום רבות שעות במשך הרבי של מדרשו בבית והעבודה התורה על שקוד, הבריות על הובא ואיש
 ויצא הבית תבפרנס חלק יטולי כי לו להציק אשתו החלה הימים ברבות אך. לחץ ומים צר ללחם שהספיקה פרנסה, מזדמנות מעבודות בדוחק מתפרנסת יתהישה

 המשך: המגיד רבו לו אמר? ביתו פרנסת למען מלימודו יבטל האם, רבו בעצת לשאול החליטיהודי, כ .בבית לפורטה פרוטה ואין נפש עד מים הגיעו כי למלאכתו
 .ועיכובים מניעות ללא והעבודה התורה על ודשק ישב והחסיד המלגה סכום את המגיד נתן חודש מידי, היה וכך. ביתך בני לפרנסת חודשית מלגה לך אתן ואני בלימודך

 הלך שוב. ביתו ולבני לילדיו ורווח טרף ויביא במסחר ידו ישלח כי לו להציק אשתו החלה ושוב. הספיקה לא זו מלגה ואף, התרחבה המשפחה הזמן עם כי, עקא דא אך
 תמכור, עדשים לקנות לשוק תצא כי לה ואמור לאשתך זה את תן לו ואמר כסף וםסכ עם שקית המגיד לו הושיט. בעצתו ולשאול המגיד הרב רבו עם להיוועץ החסיד
 לקונים ממתינה, בשוק עומדת ובעודה, הרבי כמצוות עשתה האישה.המדרש בבית לימודיך על שקוד להיות המשך, ואתה ולהרוויח במסחר להתעסק ותתחיל אותם

 אך. מלא בכסף השק כל את רכשה ואף העדשים של למחירם שהתעניינה העיר מושל אשת ירדה ממנה הדורה מרכבה לידה נעצרה, שלצידה העדשים בשק שיתעניינו
 הדרוש הכסף את בידה אין כי האישה ענתה? העדשים שק מלבד דברים בשאר סוחרת אינך מדוע: האישה את המושלת שאלה, חזרה מרכבתה על שעלתה לפני

 ונסעה העגלה על עלתה, פיה למוצא המתנה וללא ותרווחי בסחורה והשקיעי לכי לה באומרה נכבד כסף סכום ושלתהמ לה הגישה מיד... נוספים דברים עבור להשקעה
 שוב פנתה, הימים שברבות עד, מסחרה עקב מאוד ועסוק עמוס היה יומה, נאים רווחים שהניבו רבים עסקים לעשות והחלה לה האיר המזל היום אותו מאז .לדרכה
 קצת לעזור התחיל הוא ואכן. בו חלקיך את ותן העסק לצורכי ביום שעות כמה לך קח. הרבים בעסקים עזרתך את אני צריכה? המדרש ביתב תשב מתי עד: לבעלה
 בית אל דהחסי זומן, אחד יום .ללימוד ופחות לעסקים יותר מחולק החל וזמנו, לימודו שעות פחתו כך בעסקים מעורבותו כגודל, אך. ביום בודדות שעות במספר בעסקים
 למשימה נאמן שליח מצאתי לא, אחרת למדינה להעביר צריך אני אותו, עתק הון, כסף סכום יש" המושל פתח" זה בתיק. "אישית טובה המושל ממנו ביקש שם, המושל

 החליט אך, למושל לסרב יכול היה לא כמובן החסיד .הוסיף" כעת נמצא אתה בו המקום אל מחפיר מעוני יצאת בזכותי כי," המושל המשיך" אתה זוכר"... " אתה אלא זו
 המדינה אל שהפליגה באוניה, המגיד ברכת ללא לדרכו יצא הוא ברירה ובאין נעול מצאו הרבי לביתו כשהגיע אך. צאתו לפני המגיד מרבו הדרך ברכת את לבקש

, בחייו שהתחולל השינוי את במחשבתו להעביר החל, במנוחתו. שאותהמד אחת על מעט לפוש ירד והחסיד קטן באי למנוחה האוניה עצרה מה זמן לאחר. המיועדת
 ומרוב לעשות מה החסיד ידע לא... האוניה עם הפליג הכסף עם התיק ואף לדרכה הפליגה האוניה כי גילה כשהתעורר. נרדם וכך עסקים לאיש אוהל מיושב הפך איך
 החסיד הבחין לשתות כשגמר. צימאונו את והרווה, המים על בירך מים נהר החסיד מצא. לו ומדיםע כוחותיו בעוד מים אחר לחפש והחל בפיו יובש חש ובלבול צער

 למעשה החסיד החל האוניה מן ביורדו.הקרובה תחנתם אל אותו ואספו בו הבחינו האוניה כשקרבניטי הצליח ומזלו, בידיו לה נופף, הנהר בקרבת  ששטה באוניה
 כך. הפה אל מהיד וחי נדבות מקבץ, למקום ממקום איתם להתגלגל והחל עניים נוודים חבורת אל התחבר. שלגופו הבגדים מלבד םכלו עליו היה לא שכן, חדשים בחיים

 עיווד אילו שכן... לא או זהותו את לגלות האם, כעת בליבו קינן רב חשש ...מעזריטש - מגוריו עיר אל ויבנידוד הגיע אחד שיום עד טובות שנים כמה העביר למעשה
 לאשתו ובאשר מת המושל כי לו התברר אז. בעיירה רחשתהמ על אנשים לשאול והחל הכריעוהו וילדיו שתולא געגועיו אך. ...דתו אחת... הכסף ללא חזר שהוא למושל
' מה: "המגיד רבו לו אמר. עתה ועד אזמ אותו הקורות כל את לו ולספר המגיד רבו את להיכנס החסיד החליט.רב בדוחק חיים והם רגל פשטו עסקיו כי לו נודע וילדיו
" בדברו נהיה לושהכ" בברכת ואתה. תיקונן על באו שלא נשמות של קדושות ניצוצות התגלגלו הבודד האי על נהר באותו ששתית במים כי, לך דע" כוננו גבר מצעדי
 לך ובאשר. קדושות ניצוצות אותם את לפדות בחלקך שנפלה הזכות בשביל כדאי היה הכל, שעברת התלאות כל... ומקורן לשורשם חזרה אלו נשמות העלתה

 אין' כי לימודו את ולהפריע לו מלהציק אשתו חדלה מאז.בתורה ועסוק המדרש בית אל תחזור ואתה החודשית הקצבה את לכם אחדש - המגיד הוסיף -  ולמשפחתך
  ''.ה נגד תבונה ואין חכמה

 יש אלא?... מנין ללא גם, ישראל בני של המדויק מספרם את' ה יודע בוודאי" תעלומות כל נגלו לפניו" והרי", שעה כל אותם מונה, לפניו חיבתן מתוך" :נולפרשת חזרה
 אדם כמו, ישראל מבני אחד כל של ממעלתם נובעת אינה, אותם מונה הוא שלכן' ה לפני ישראל בני של שחביבותם מבואר. כשלעצמו למניין מעבר מיוחד מסר כאן

. בדרגתו רולחב דומה אחד ואין, שלהם' ה בעבודת והן במעמדם הן שונות גותומדר בחינות - ישראל בבני - בהם יש שהרי,  וחשיבותם מעלתם מפני מיםיהלו הסופר
 כ"א. לזולתו שווה אופןב נמנה אחד כל, בשווה נמנו –" שבפחותים פחות"ה עד" שבגדולים גדול"מה – וכולם, לרעהו איש בין חילוקים היו לא, ישראל בני מניין בעצם
 בעצם אלא -   השונות מעלותיהם ללא - עצמית חביבות היא ישראל של חביבותם, הנותנת היא אך? מעלותיהם ללא ישראל לבני' ה של חביבותו מהי לההשא נשאלת

 נעלית דרגתה, שבלב היהודית" פינטלע"ה', היהודי נקודה'ה אותה. בשווה מישראל אחד בכל ושווה נמצאת שהיא, מישראל אחד כל שבלב" פינטלע"ה' היהדות נקודת'
 בני של העצמית חשיבותם את לכולם מראה ישראל בני מנין י"ע' ה" חיבתן להודיע" י"רש אומר? אותה מגלה מי? אותה מעריך ומי', ה לפני חשובה והיא, מאוד עד

 יןיבמנ להתפלל כלויו לא, רבינו כמשה אפילו עולם צדיקי שתשעה הסיבה היא זו .עולם באי לכל, כל לעין, מעלותיהם ללא, בעצמית חביבותם את ומודיע מגלה, ישראל
 שבהם היהדות נקודת מבחינת, שווים הם הנשמות של שורשן מצד כי' וכו תורה בספר לקרוא, יןיבמנ להתפלל יוכלו הם, פשוט איכר, יהודי אליהם יצטרף אם אך, לבדם
 נשמות לכל אב הוא' ה כך, בניו היותם מעצם לפני שווים כולם אלא, אחר או זה של ממעלתן מפני אינה לבניו אב אהבת כמו'.ה ילפנ ישראל של חיבתן וזוהי שווים הם

' ניסי מדבר' ןילעני נגיע מכאן.מעלתו היא יהודי שבכל" פשטות"ה. אחד בלב אחד כאיש לפניו שווים כולם, יהדותם נקודת עצם מצד היא אליהם חיבתו-ואהבתו, ישראל
 בלי ועיף ציה ארץ?, "במדבר דווקא ישראל לבני ניתנה', ה של שעשועיו', ה של חמדתו, התורה, מובן לא והדבר. סיני במדבר ניתנה הרי התורה. בפרשתנו האמור
 ואנשי הסופרים, האקדמאים של שבםמו במקום התורה ניתנה לא מדוע?! צדיקים ושל חכמים תלמידי של עיר בכל או פינסק, ברק בבני התורה ניתנה לא מדוע", מים

 ללמוד נצטוו ושם", מים בלי ועיף ציה ארץ, "ולהיפך, לעין בולטות מעלות ללא מקום, במדבר הראשונה בפעם ניתנה שהתורה כשם ,ארומב ?מדוע, במדבר רק?! המדע
 הכלי זה, בליטות ללא, המדבר כמו ממש היו שהם אומרת זאת. מרים של מבארה ומים משה י"ע השמים מן מן להם סיפק' ה כי, הפרנסה על ולדאוג לחשוב בלי תורה
, מעלתו היא המדבר של פשטותו .התורה של למשכנה המקום זהו". ביטול, "שבו הפנימית הנקודה אלא בו שאין המדבר של העצמית מעלתו מתוך התורה את לקבל
 .כל לעיני, אליה חיבתו ומודיע וסופר מונה' ה" יהודית נקודה" אותה את" שעה כל אותם מונה, ולפני חיבתן מתוך. "מעלתו היא' ה ולמצוות לתורה היהודי של ביטולו
 צריכים אנו כך, הכבוד וענני מים, מן: פרנסה ישראל לבני היה שבזכותם ומרים אהרון, משה הצדיקים על סמוכים כשהם תורה למדו ישראל בני במדבר שאז וכשם
 כל את' ה ישפיע דרכה הדרך וזו הצדיק ידאג ביתו בני ולפרנסת המדרש בבית מקומו כי המגיד לו שהורה חסיד כאותו הפרנסה נייןבע ה"הקב על ולסמוך תורה ללמוד

  ",השבועות חג לפני נקראת במדבר פרשת לעולם" אומרים ל"חז.ביתו ולבני לו בגשמיות המצטרך

  ול ומסוגל להגיע ליכולות גבוהות ולהגיע לשלמות עצמו.אלינו הלומדים במדבר שממה ו"פינסק" שמה, כל אחד יכ המסר מכאן

העלון השבוע מוקדש לרפואת חיה שרה בת חווה 



ו ראקוב, זאבי שינפלד, קובי ברוק.מגישים: אליה

ר סדר בה בשעות אחה"צ לאח ,בשבת שעברה החלה התוכנית החדשה בישיבה
הלכה בהיכל הישיבה מגיעים כל הבחורים לבית ראש הישבה לשיעור וסעודה 

  אם הישיבה. –תליט"א  אסתי רוזנפלדשלישית מעשה ידי הרבנית 

  חגיגות ל"ג בעומר בעיר פינסק:
בחצר בית הספר  אהרון" בנות –במוצאי שבת חגגו תלמידות בית הספר "בית 

  שות הקהילה.יחד עם נ בהדלקת מדורה כמיטב המסורת
לשיט על נהר אהרון"  –"בית בנות בית הספר כל ביום ראשון יצאו למחרת 

   .ה"פינה" בחלק המשתפך אל נהר "פריפרט"

  : בנים "אהרון –בית "בית הספר חגיגות ל"ג בעומר ב
במוצאי שבת רקדו ופיזזו התלמידים בהתלהבות דקדושה בשירים המסורתיים לל"ג 

  לא מדורה.בעומר ומפאת חוסר מקום ל
עם שחר מיד לאחר תפילת שחרית יצאו תלמידי בית הספר לצעדה רגלית לאורך 
נהר הפינה עד לשפך הנהר וחיבורו לנהר פריפרט ההולך אל הים השחור שם 
התמקמו כל תלמידי בית הספר והמדריכים יחד עם בחורי הישיבה על גבעה 

  עיר והנהר ובנו מאהל ספורטיבי.המשקיפה אל ה
מקמות יצאו התלמידים ללקט עצים על מנת להכין ארוחת צהרים חמה לאחר ההת

ומזינה מדגים שניצודו במימי הנהר הקרירים ובשאר העצים והענפים המתאימים בנו 
  קשתות וחיצים לתחרות ירי "חץ וקשת" עפ"י המסורת הנהוגה בל"ג בעומר.

מידים כשהכל התפאורה הייתה מוכנה הדליק הרב פימה את המדורה כשכל התל
  סביבו.

נשיא לאחר דעיכת המדורה, החלה תחרות יריית החיצים למרחק הרב ביותר, 
המוסדות הרב משה פימה שליט"א שליווה את התלמידים העניק פרס תורני לתלמיד 

  מטר. 427דניאל דדרנקו נ"י שהצליח לירות את החץ למרחק הרב ביותר 

ה מהפעילות עם בני בית ביום ראשון ל"ג בעומר לאחר ששבו כל משפחות הקהיל
קמפוס בקומה האמצעית של ההספר בית אהרון בנים, יצאו כולם לאולם המרכזי 

ה של מורינו ראש יבתו השנישם חגגו ל .i.p.d המפואר של חסידי קרלין ברחוב
  .מצווה" -שליט"א מסיבת "בת  אלחנן רוזנפלדהרב  הישיבה

שליחים שמשמשת דוגמא בגודל החובה של בת של משפחת  דיבר משה פימההרב 
גם לתלמידות בית הספר וגם למשפחות שליחים אחרות המתלבטים אם להגיע 
לשליחות והם אין בעיה של חינוך ילדים ועושים זאת ע"י בדיקה של ילדי שליחים 

  א"כ סיים הרב פימה גודל החיוב הינו עצום. -וותיקים
 –ית הספר "בית הזכירה את השפעתה החיובית על בנות ב פימהריקי הרבנית 

  אהרון" בנות והעניקה לה מתנה מכובדת לקול תשואות הקהל.
כלת המצוות פתחה בתודה להוריה היקרים והוסיפה שהיה לה צער ע"כ שכל 
קרוביה לא באו להשתתף בשמחתה אבל אמרה, תמר, פינסק הינה משפחה גדולה, 

פימה תליט"א, יש בה סבא וסבתא שאלו הם הרב משה פימה שליט"א והרבנית ריקי 
הרבה דודים שהם אלו כל משפחות השליחים והמון המון אחיות שהן כל בנות בית 
הספר, היא הרחיבה על השמחה של דבר הנראה לכאורה סותר: איך אפשר לשמוח 
על קבלת עול. לסיום נפרדה מחברותיה לקראת השיבה ארצה עם סיום חמש שנות 

  שליחות ברוסיה.
בירך את כל האורחים והודה מקרב לב לכולם שליט"א ראש הישיבה הרב רוזנפלד 

  על הזכות להיות חלק ממשפחה נפלאה, משפחת פינסק.
שעמד על התרומה של הרבנית  שליט"א הרב יוסף גולדבלטאחרון הדוברים היה 

אסתר רוזנפלד לקהילת פינסק ואיחל אף לתמר להיות כמו אמה ושתוכל לחזור מהר 
  ספר.לפינסק לשמש כמדריכה בבית ה

בחורי הישיבה שלא יכלו להשתתף בשמחה יצאו ל"זיץ" להרבות בדיבוק חברים 
ימי האבלות על תלמידי רבי עקיבא בהם לא יכלו לשמוע ולנגן לאחר שהסתיימו 

-  יצחק מאיר סולובייציק, שמחה צוויג, יעקב דודל הקלידים היו: ע -בכלי נגינה, 
יימה באותו הזמן מסיבת בת את החלק הגשמי הם קבלו מהאולם שמחות שם התק

  המצווה.

עם  שליט"א ששב ינרירהרב פסח ורנו ראש הכולל למ ברכת ברוכים הבאים
עם סב המשפחה ונכדים  אוקראינהבמדינת משפחתי מסע שורשים ממשפחתו 

  נוספים.

הי"ו ליום  שמחה צוויגנשגר קמיה דחברנו היקר ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
  ה עשר.הולדתו השבע

י הישיבה ליוו את משפחתו של ראש הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד שליט"א כל בנ
  שיצאו לחופשה קצרה בארץ לרגל שמחה משפחתית.

שיצא לחופשה  יהודה ברומרברכת מזל טוב וצאתכם לשלום לבחור החשוב ה"ה 
  נ"י ברומר יחזקאל ישכר" של אחיו מצווה –בר בת שבוע לרגל "

שיצאו  מתי שינדלר, יהושע זיידל,בים ה"ה לבחורים החשו ברכת צאתכם לשלום
  לחופשה קצרצרה בארץ לאחר חודשים ארוכים בה עשו בישיבה כולל חג הפסח.

 משה רחמנילשלום לבחור החשובה  צאתכםחמה ולבבית וברכת  ת מזל טובכרב
  שיוצא לארץ להשתתף בחתונת אחותו. יהי רצון שיבנו בית נאמן בישראל.  

שליט"א המגיע לתקופה קצרה לעיר  אלחנן ליטקהב רים הבאים לברכת ברוכ
לבר מצווה שלו שתתקיים בעז"ה ביום שני  משה פיטקביץללוות באופן אישי את 

  בערב.

ויקה כל קהילת הקודש דפינסק מוזמנת לשמחת הבר מצווה של בנה של גב' 
  שתתקיים ברצות ה' ביום שני בהי"ו משה תחי' ה"ה פיטקביץ 

יעלה לתורה משה  עיניים לשבת פרשת נשא כאשר ןכיליובכמו כן כולם מצפים 
  אלי שרייער הי"ו. ויקרא את הפרשה לאחר חודשי הכנה ארוכים ע"י הבחור החשוב

הי"ו שיצאו ביום  אלי שרייער, יקותיאל שרמןחן ותשואות לבחורים החשובים -חן
לשנת  םחוקה לפגישות עם הורי תלמידים פוטנציאליירביעי לעיר גרודנה הר

  הלימודים הבאה.

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לבתו של ראש הישיבה ה"ה רחל רוזנפלד ליום 
  . ייתן ה' שירוו ממנה הוריה נחת כל הימים.13 –הולדתה ה 

 הרבבכל עת ה"ה  הישיבה לימין העומדהיקר  לידידנו ולבבית חמה טוב מזל ברכת
ימוד ההלכה ול "דרשו"מראשי הארגון החשוב  א"שליט ברנשטיין אביגדור

"עמוד הלכה היומית ומיוזמי צירוף הישיבה לתוכנית הלימודים במסגרת 
, יהי רצון שיזכו להכניסו בבריתו של ומוצלחת טובה בשעה הבן להולדתיומי".

  אברהם אבינו עליו השלום בעתו ובזמנו. ויזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים.

העופות" הגיע לסיומו, עת בר לקראת שבת קיבלנו את הידיעה המשמחת כי "מש
הי"ו במסירות נפש לבירת רוסיה, מוסקבה זאבי שינפלד, ישראל ויס  ח"יצאו הבה

ק"ג עוף בשר ומצרכי  600ורכשו כ  -ק"מ לכל כיוון  1000-מרחק של למעלה מ –
  מזון נוספים שיספיקו בעז"ה לחודש הקרוב לכל משפחות הקהילה ומוסדותיה.

אלי שרייער, קובי ברוך, איטשע י הישיבה הקדושה ה"ה ברכת ה' תלווה את בחור
היוצאים לשבתון בבירת המדינה מינסק  סולובייציק, אליהו ספייער, אליהו ראקוב
  למען רישום ילדי ישראל למוסדות התורה.

שלוימי ברכת ה' תלווה את בחורי הישיבה הקדושה פאר ישראל דפינסק ה"ה 
  , שיצאו לשבתון בעיר מוסקבה.ייוויס, אליעזר יוסף דמיטלמן, שמחה צוויג

ברוך מתיר אסורים עם סגירת הגיליון נודע לכתבנו על הסיום הטוב של מעצרו של 
ישראל" דפינסק ולאחר שזמן קצר לפני שבת קודש שוחרר  –תלמידי ישיבת "פאר 

  מחדר המעצר שע"י שלטונות הצבא לביתו להשתתף בשמחת ה"בר מצווה" לאחיו. 

  



  ישראל" –כנית "וכתבתם לכם" נביא כאן אי"ה בכל שבוע "חבורה תורנית שנאמרה ע"י אחד מבני החבורה הקדושה בישיבת "פאר במסגרת תו

  הרב פסח זליג ריינר שליט"א
  ישראל" - ראש כולל "יד 

  פינסק, בלארוסיא

  בעניין שליח עושה שליח
  קידושין מא ע"א:

יא עושה שליח מלמד שה ,שליחות מנלן וכו' "ושלח"אומרת  הגמ'

 ?בקידושין מנלן ,מלמד ששליח עושה שליח אשכחן בגירושין ,"ושלחה"

מה לגירושין שכן ישנם בע"כ וכו' ובהמשך הגמרא נילף  ,וכת' ילפינן

מתרומה מה לתרומה שכן ישנה במחשבה נילף מפסח שכתב ושחטו 

. מה לקדשים שכן רוב מעשיהם ע"י שליח עדת ישראל אותו כל קהל

  .למד מהצד השווה של פסח קידושין וגירושיןולמסקנא נ

איך לומדים בכל התורה כולה ששליח עושה  ,ולכאורה צריך להבין

הרי יש את הפירכא של הגמ' מה  ,אם נאמר שלומדים מגירושין ?שליח

  ,לגרושין שכן חול

תרצו שאחרי שמגרשין יודעים מהצד  ,למי בריב"ש ובשיטה לא נודע

החלק של שליח עושה שליח זה ז את השווה שאפשר לעשות שליח א

כיון שאפשר לעשות שליח אז כבר גם השליח יכול לעשות שליח  ,ממילא

  .כי זה רק גלוי מלתא בעלמא

למה מצד השליחות עושים את כל הפירכות ועל שליח  ,וצ"ב כוונתו בזה

  ?עושה שליח אין את הפירכות וזה רק גלוי מלתא בעלמא

אחרי  בעצם על עיקר הסוגיהלכאורה קשה  שהנה הנראה בזהו

כמו  למה צריך ריבוי ששליח עושה שליח "ושלח"שלומדים שליחות מ

שהריב"ש והשיטה אמרו שבכל התורה כולה הגירושין לומדים מקידושין 

למרות הפירכות כיון שזה רק גילוי מלתא בעלמא דהיינו שאחרי שהוא 

יח כך יכול להיות שליח אז הוא כמו המשלח וכמו שהמשלח עשה של

שליח עושה שליח אז מספיק ללמוד שיש שליח וממילא שליח עושה 

שליח וצריך לומר שלכאורה זה שהבעלים עושה שליח "כמותו וודאי זה 

לא כמותו ממש שהרי סוף סוף לא הוא עושה את המעשה וכמו תחילת 

הפרק מצווה בו יותר מבשלוחו אלא לומדים שיש כוח לשליח לעשות 

הוא בעל המעשה וממילא הוא יכול להיות שליח את המעשה אבל לא ש

אבל לא יכול לשלוח שליח כיון שאינו בעלים על המעשה ולכן צריך 

  .שה שליחושלחה ללמד ללמוד ששליח עו

  .בע"כ שכן ישנה ועדיין אולי זה דווקא בגירושין

ישראל בין  בנישכתוב בפסח ושחטו אותו "כל" הריב"ש שאחרי   אומר

רי שהתורה קוראת לזה ששליח עשוהו שכל עדת הערביים דהיינו אח

ישראל שוחטים אז הפשט ששלוחו של אדם כמותו זה כמותו ממש 

שזה רק גילוי מילתא  הלכל התורה כול וממילא אפשר כבר ללמוד

ששלוחו כמותו וממילא יכול לעשות שליח ולכן אומרים הריב"ש 

זה בע"כ זה והשיטה שלכן גירושין לומדים בקידושין למרות שגירושין 

רק גלוי מלתא ולא שייך את הפירכות של הגמרא לגבי שליחות ששם 

הפשט אם זה מעשה חלש אפשר לעשות על ידי שליח אבל ששליח 

ם הוא כמותו הוא יכול לעשות עושה שליח זה מכוח הכמותו ולכן א

אבל הרשב"א ושאר הראשונים למדו בשיטת רש"י שכתב תרי  .שליח

יש ריבוי גם לאישה ששליח שלה עושה שליח פעמים ושלחה דהיינו ש

שלומדים שליח שזה גלוי מלתא שאחרי יוצא מזה שלא למדו כריב"ש 

ממילא שליח עושה שליח אלא גם עתה שיודעים ששליח עושה שליח 

כל אם כך איך לומדים ל ריך ריבוי על גרושין ולכאורה צ"עעדיין צ

  .והרי אין ריבוי התורה כולה ששליח עושה שליח

הנראה בזה שכבר כתב תוס' הרא"ש למה לפי רש"י צריך ריבוי לאישה ו

ששליח שלה עושה שליח ותירץ  שאישה בע"כ מתגרשת לא אלים 

מעשה דדיה כולי האי שתוכל למנות שליח במקומה ולכאורה זה נסתר 

מהגמ' שהגמ' השתמשה עם הפירכא הזאת לכוון השני אפילו 

ד לכל התורה כיון שמתגרשת שמגירושין אישה עושה שליח א"א ללמו

בע"כ אז זה מעשה קל שאפשר לעשותו ע"י שליח וכאן זה הפוך לרא"ש 

שהיא לא יכולה לעשות שליח שיהיה לו נוח לעשות שליח כיון שהיא 

ד המעשה ומצד מתגרשת בע"כ והנראה בזה שיש שני דינים בזה מצ

חלש  כיון שישנה בע"כ אז הוא מעשה האישה דהיינו מצד המעשה

מספיק ע"י שליח אבל כשמדברים איזה כוח מסרה האישה לשליחה ש

אז להפך כיון שזה בע"כ אז היא לא בעלת המעשה שתוכל להפוך את 

השליח לבעל המעשה שיוכל למנות שליח וממילא סרה הקושיה שבכל 

המעשה אז וודאי התורה אין זה מעשה כל דהו והמשלח הוא בעל 

  .שיכול למנות שליח



  ישראל" –ית "וכתבתם לכם" נביא כאן אי"ה בכל שבוע "חבורה תורנית שנאמרה ע"י אחד מבני החבורה הקדושה בישיבת "פאר במסגרת תוכנ

  זאבי שינפלד
  פינסק, בלארוסיא - , ישראל בני ברק

"קידושיןאמירה ב"
  : מ"א קידושין

" אתם" שכתוב מתרומה ללמוד א"שא אומרת: מא דף בקידושין הגמרא
 שאפשר תרומה ששאני ןמכיוו שליחות שמועיל התורה לכל שלוחכם לרבות

 במחשבה מועיל וקידושין בגיטין גם הרי מקשה כאן א"והריטב .במחשבה
 ואחרי וקידושה גיטה עסקי על עימה מדבר שהיה יוסי כרב נפסק שהרי

 רק דיבור היה לא הקידושין שבשעת אפילו מקודשת מעות לה נתן זה
 גיטין ללמוד ניתן לא מדוע כ"א ועילמ מחשבה דהיינו בניהם הבנה

 דיבר כאילו נחשב זה קודם עימה שדיבר כיון ותירץ מתרומה וקידושין
 הקידושין למעשה מתייחס קודם שהיה הדיבור דהיינו קידושין בשעת עימה

  .עכשיו שנעשה

 זה מ"שהנפק לומר צריך למה הגמרא על מאוד קשה לכאורה אבל
 שבתרומה מצד ליה תיפוק דיבור צריך ובקידושין מחשבה מספיק שבתרומה

 ואילו אחר בצד ואוכל זה בצד עיניו נותן והרי בכלל מעשה צריך לא
 א"הריטב קושית קשה יהיה לא גם ואז קידושין מעשה חייבים בקידושין

  .מעשה חייבים וקידושה גיטה עסקי על עימה במדבר גם שהרי

 במשנה שכתוב וכמו ןקני מדין הוא הקידושין שמעשה שכיון לומר והנראה
 כותב ביבמות 'שתוס אלא קנין צריך בתרומה וגם ניקנת האישה הראשונה

 שדיבור דהיינו" להדיוט כמסירתו לגבוה אמירתו" שייך בתרומה שגם
 שכן לתרומה מה לפרוך שייך לא ולכן בהדיוט קנין כמו ממש זה בהקדש
  .קנין מעשה זה תרומה של שהמחשבה כיון במחשבה ישנה

 מספיק אולי בקידושין אמירה של הדין בכלל יצא מהיכן לומר נוהג לםוהעו
 בגלל אלא הקידושין מעשה מדיני לא זה שבאמת לומר רוצים ולכן מעשה
 לא מוכך בסוגיא וכאן קידושין שהיה ישמעו שהעדים צריך עדים שצריך
 דיבור צריך לא בקידושין גם במחשבה ישנם שכן הפירכה מה כן שאם ככה
 עדים צריך שלא לתרומה מה ניפרוך מה אלא העדים בשביל זה ורהדיב כל
  .הגמרא של הפירכה היה לא זה

 במחשבה ישנם שכן להסביר י"ברש שני לשון הביא נו דף בכורות ובתוספות
 בסוגיא א"הרשב גם וכך מעשה צריך ובקידושין מעשה צריך שלא הכוונה
 אמרה הקדש כלפי גם שהרי גדול עיון צריך ולכאורה פירושים כשני מביא

 מעשה צריך וודאי בהקדש והרי במחשבה ישנם שכן פירכא אותו הגמרא
  .ע"וצ השני כצד מוכרך כ"וע דיבור צריך שלא אלא

 

  הגלות שנות בכל ישראל עם על שמר אשר הוא התורה עם הקשר

 למולם ומשתאים עומדים ההיסטוריונים כל אשר שבעולם המופלאות התופעות אחת
 את אין ישראל לעם כי בחשבון ניקח כאשר גדל הפלא. ישראל עם של נצחיותו היא
 ינהמד  הם והלא, עם של לשרידותו מסייעות כלל בדר אשר העיקריות התכונות שתי
, מולדת וללא משותפת שפה ללא העולם רוחות וארבע התפזר הרי ישראל עם. ושפה
  ?הגלות שנות כל את העם שרד כיצד כן ואם

 משה את ציווה ה''הקב.  במדבר פרשת בפרשתנו טמונה לכך התשובה כי לי נראה 
 נמנו הם זה במניין. ממצרים לצאתם השני החודש אייר בחודש העם את למנות רבנו
 אלא. למספרם כלכלית או צבאית, מדינית חשיבות כל הייתה לא עדיין שרכא

 היחיד בו אשר ככלל רק לא היא חשיבותו אשר העם של במהותו הייתה החשיבות
 העם כלל הוא הפרטים סכום אשר, כפרט חשיבותו אין וממילא הכלל כל בין נטמע
 העם לשלמות סיפההמו היא שלו' ה עבודת אשר, ופרט פרט לכל היא החשיבות אלא
 יראה לעולם אמרו אשר ל''חז בדברי ביטוי לידי זה בא וכן. משלמותו גורעת חלילה או

 או לזכויותיו יוסיף שלו פרטי מעשה כל אשר זכאי וחציו חייב חציו עצמו את האדם
 מצווה עשה זכאי וחציו חייב חציו כאילו כולו העולם את יראה וכן, ושלום חס מהם יגרע
 העולם כל את הטה אחת עבירה  עבר חלילה ואילו. העולם כל את יכהוז זכה אחת
  .חוב לכף

  .הכלל מתוך כחלק הוא אשר הפרט מחיי הנובע זה הרי  
 חנו אשר כמנות נמנו גם הם הרי בו נמנה ישראל עם אשר המניין היה זה רק לא אך  

 ישראל עם כל של הרוחני המרכז היה הרי המשכן. למשכן ומסביב ללווים מסביב
 עם כלומר. העם לכל הרוחניות שפע את ולהעביר לשמור היה מתפקידם והלווים
 ובית הממשכן חרבו בעוונותינו וכאשר. שלו הרוחני למרכז מסביב התרכז ישראל
 כהן שפתי כי שנאמר כפי התורה וגדולי  הכוהנים תפסו מקומו שאת הרי המקדש
 הרוחניים בחייו מוקף ישראל עם כל וכאשר... מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו

 ממילא נצחי הוא אשר העולם בורא מיד ניתנה כי נצחית היא אשר מהתורה הנובעים
  .נצחי נשאר העם כללות

 לא תורה לימוד ללא בלבד מצוות שמירת על אמונים היו אשר ישראל קהילות. א.ד  
 הרי קיומהו תורה לימוד על מושתתות שהיו קהילות כן שאין מה כעם הגלות את שרדו
  .ממש ימינו עצם עד קיימות הן

  שבת שלום
 הרב גרשון רוזנפלד

  ב מ ד ב ר

"שאו את ראש כל עדת בני ישראל" זה נאמר "באחד לחודש 

השני בשנה השנית לצאתם ממצרים" כלומר בראש חודש אייר 

 שנה וחודש ימים אחרי היציאה ממצרים.

, סדר לכאורה למה רק עכשיו צריך להתארגן, לפי שבטים

החניות, מי נשיא של כל שבט. לכאורה כל זה צריך כבר היה 

  להיות מיד בצאתם ממצרים, דהיינו שנה קודם לכן.

אלא שלמעשה באם היינו זוכים, היו נכנסים מיד לארץ ישראל, 

  וארץ ישראל נחלקה לפי שבטים, אז הכל היה מסתדר בסדר.

 לוהכו, כל שבט מקבל את נחלתו לפי גורל, לכל שבט יש נשיא

  בסדר.

אבל כשהתחילו הצרות, וכבר נשמעו הקולות "נתנה ראש 

ונשובה מצרימה" וכבר נשמעו הקולות נגד משה ואהרן "כי טוב 

לנו עבוד את מצרים" וכו', צריך היה מיד לעשות סדר וארגון, 

  ואי אפשר לחכות עד הכניסה לארץ ישראל.

להרים  "שאו את ראש" שלייאואבל יחד עם זאת, אסור ליפול 

את הראש לא להיות כנוע, לא להיות כפוף, ראש זקוף, "הקב"ה 

  זוקף ראשם של ישראל".

  יהודי בכל מצב צריך להיות בראש מורם.

קשים, כמו  תוניסיונורק כך אפשר לעבור גם זמנים קשים, 

שהיה לאבותינו במדבר. אמנם ארבעים שנה קשות "ארבעים 

ל בכל זאת על אף כל שנה אקוט בדור", אקוט מלשון קטטה, אב

  הקשיים, הגיעו בסוף לארץ חמדת אבות, ארץ ישראל.

 הרב משה חיים שיינפלד

  
  לא כובד המסע, מכריע אותנו,
  אלא איך שאנחנו נושאים אותו.


