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עטרת פזעטרת פז

נאמר בפרשה, "ויאמר אלעזר אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חקת התורה אשר צוה ה' אל 

משה". ולאחר מכן בהמשך הפסוקים, בא אלעזר ולימד את ישראל את דיני גיעולי כלים של עובדי 

כוכבים. (שהוא חיוב טבילת כלים הנקנים מן הגוי). והנה פרשה זו נאמרה מפיו של אלעזר הכהן, 

שאמרה משמו של משה רבנו, ומשה רבנו עומד על יד אלעזר, וכל ישראל עומדים ומשתוממים, 

מדוע אם כן משה עוnד ושותק, ואינו מביע את דבריו בכוחות עצמו?

על שאלה זו עמדו רבותינו בגמרא במסכת פסחים (דף סו:), ועונה הגמרא, אמר ריש לקיש, כל 

אדם שכועס, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, מנין למדנו כן? ממשה רבנו, שנאמר, "ויקצוף 

משה על פקודי החיל", ואחר כך נאמר, "ויאמר אלעזר" וכו', ומדוע משה רבנו לא אמרה בעצמו, 

אלא מתוך כעסו של משה שכעס על פקודי החיל, נשכחה ממנו חכמתו, ועמד תלמידו ואמר בשמו 

מה ששמע ממנו קודם לכן.

ואם נתבונן על מה כעס משה רבנו, הלא לא כעס משה על איזה ענין אישי, או דבר קטון, אלא 

כעסו היה על כך שהיו מבני ישראל שהחיו את הנשים שהחטיאו את בני ישראל, ואם כן כוונתו של 

משה רבנו היתה טהורה לשם שמים, אך אף על פי כן אסור היה לו לכעוס, והיה עליו לדבר איתם 

מתוך נחת. ועל כן, מכיון שסגולת הכעס בטבעו שהוא משכיח את החכמה באדם, שכח משה רבנו 

כמה הלכות מפני כעסו, ונזקק לבקש מאלעזר לומר את אותם הדברים לבני ישראל.

רבנו חיים ויטאל זי"ע היה אומר בשם רבו (האריז"ל), שהיה מקפיד בענין הכעס יותר מכל שאר 

העבירות, ואפילו על כעס שהוא לצורך מצוה, על זה הזהירני מורי ז"ל והוכיחני, והיה אומר, "כל 

שאר העבירות פוגמים באדם באבר אחד (מבחינה רוחנית), אבל מדת הכעס פוגמת כל הנשמה 

ועושה אותה טריפה". ואף בדברי קודשו של מרן רבנו הבית יוסף, בספר "מגיד מישרים", אמר לו 

המלאך: כבר הודעתיך כמה אתה צריך להתנהג בשפלות, שלא לכעוס על שום דבר בעולם. צא 

ולמד ממשה רבנו אדון כל הנביאים, שכל מקום שבא לידי כעס, בא לידי טעות, ולכן על שום דבר 

שבעולם לא תכעס.

ויהי רצון שנזכה להנצל מן הכעס, שהיא מדה רעה להחטיא בני אדם, ויזכינו ה' לשלימות המדות, 

לשמור ולעשות ללמוד וללמד. אמן.
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עלון זה יוצא בתרומת הגבירים היקרים החפצים בעילום שם, וברכתי שגורה 
להם, שה' ישלם פועלם, ותהי משכורתם שלמה מאת הבורא יתברך, העורך

"לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" (ל, ג) 

מי שנזהר בדיבורו, לבל תחולל שום מלה היוצאת מפיו ולא תהא לבטלה, עליו הכתוב אומר: "ככל היוצא 
מפיו יעשה" – ברכותיו מתקיימות וכל דיבור שלו נחשב כגזירה שיש למלאה, כפי שאמרו חכמינו: "ותגזר 

אומר ויקם לך – צדיק גוזר והקדוש-ברוך מקיים".

"החלצו מאתכם אנשים לצבא...לתת נקמת ה במדין" (ל"א, ג) 

"החלצו", היינו, הסרה (כגון: "וחלצה את נעלו מעל רגלו"). משה רבנו אומר לבני-ישראל, כי יחלצו מעל 
עצמם כל נגיעה עצמית שהיא ולא תהא כוונתם במלחמה זו לא לכבוד עצמם ולא לשם ענין אישי כלשהו, כי 

אם רק לכבוד שמים – "לתת נקמת ה' במדין". 

ולא  לשם-שמים  רק  מלחמתם  תהיה  כי  רבנו  משה  שרצה  לפי  צדיקים",   – "אנשים  רש"י:  אומר  לפיכך 
בעל- לגייסם  הכרח  היה  ועל-כן  צדיקים.  אנשים  באמת  דרושים  כך  ולשם  אישיות,  שאיפות-נקמה  מחמת 
כרחם – "וימסרו – על כרחן" – מאחר שלא האמינו כי אכן צדיקים הם וכי יוכלו באמת לכוון רק לשם-שמים.

כל מאבק המתנהל למען היהדות, מן החובה שיהיה כולו לשם-שמים, טהור מכל פניות ונגיעות. אמנם בכל 
מלחמה נעוץ הרבה מן הרע, אולם אם הכוונה טהורה היא ונאמנה, לשם-שמים, אזי אין המלחמה מזיקה כלל. 

אבל אם אין הכוונה טהורה, משפיעה המלחמה לרעה.

"כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען...ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם 
תאבדו" (לג, נא-נב).

 מצינו בגמרא, שהיה משה רבנו מסוגל לבטל לחלוטין את יצר העבודה זרה, אלא שחסרה לו זכותה של 
ארץ-ישראל (ראה עירובין ל"ב). לפיכך אמר הכתוב: "כי אתם עוברים את הירדן" – מכיון שרק אתם עוברים 
תיכשלו  לבל  תאבדו" –  מסכתם  צלמי  כל  ואת  משכיתם  כל  את  על-כן "ואבדתם  משה,  בלעדי  הירדן  את 
בהם. ואילו היה גם משה עובר עמכם את הירדן אל הארץ, היה הוא מבטל את היצר העבודה-זרה ולא הייתם 

חוששים מפני כל אלה. "אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה" (שם נד)  מקרא קצר הוא זה (רש"י).

חכמינו אמרו, שלפיכך נקראת ארץ-ישראל "ארץ-הצבי", כי כשם שהצבי הזה משהופשט עורו מעליו שוב 
אינו יכול לחזור ולכסות את גופו מאחר שהוא מתכווץ, כך גם ארץ-ישראל בזמן שישראל יושבים עליה הרי 

היא מתכווצת (גיטין נז). 

משמע איפוא כי לפני שנכנסו ישראל לארץ היה שטחה מצומצם מאד, כך שלא הספיק לכל שבט השטח 
שניתן לו; אך לאחר שהוטל הגורל נתרחבו ממדי השטח בהתאם לגודלו של השבט.

זהו איפוא פשוטו של הפסוק: "אל אשר יצא לו שמה הגורל – לו יהיה", אחרי שנפל הגורל על שטח פלוני 
בשביל שבט פלוני, נתהווה השטח הראוי בהתאם לצרכיו של השבט.

וזהו שנתכוון רש"י לומר: "מקרא קצר הוא זה" – המקרא מדבר כאן בכברת-האדמה הקצרה שנתרחבה 
אחר-כך.



                                                                                                         
כלי אכילה חדשים הנקנים מן הגויים (כגון רוב הכלים המיוצרים מחוץ לארץ 
ישראל), צריך להטבילם במקוה טהרה קודם שישתמש בהם. שכן נאמר בתורה 

אותם  ציוה  שלל,  עם  מהמלחמה  וחזרו  המדינים,  עם  ישראל  בני  שנלחמו  לאחר  לא),  (במדבר 
השם יתברך להטביל את הכלים שבאו משלל המדיינים במקוה טהרה, וכן אמרו בגמרא במסכת 
יטביל,  להטביל –  שדרכו  את  כוכבים –  העובדי  מן  תשמיש  כלי  "הלוקח  עה:)  (דף  זרה  עבודה 
הכלים,  הכשרת  חיוב  על  ורק  אך  מדברת  המשנה  באור".  ילבן   – באור  ללבן  יגעיל,   – להגעיל 
והגמרא שם מוסיפה: "תנא, וכולן צריכין טבילה בארבעים סאה. מנהני מילי? אמר רבא דאמר 

קרא כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר, הוסיף לך הכתוב טהרה אחרת".
לאור פשט הפסוקים, ניתן היה לחשוב שרק כלים משומשים של גויים – צריכים טבילה, כי על 
זה מדברת התורה. רש"י שם מנסה לדייק שצריך טבילה אף בכלים חדשים מהפסוק "וכל אשר 
לא יבא באש – תעבירו במים" ואלו הם כלים שלא עברו באש?  אלו הם הכלים החדשים. ומכל 
מקום, אף שטבילת כלי מתכות היא מן התורה, טבילת כלי זכוכית היא מדרבנן, ולענין זה ישנן 
משמעויות הלכתיות שונות. (ולדוגמא, אין לשלוח קטן, שהוא ילד פחות מבן שלוש עשרה שנה, 
או ילדה בת פחות משתים עשרה שנה, להטביל כלי שחיוב הטבילה בו הוא מן התורה. ועל כן אי 
אפשר לשלוח כלי מתכות לטבילה ביד קטן. אבל כלי שאינו חייב בטבילה מן התורה, כגון כלי 

זכוכית, מותר לשלוח קטן להטבילם וגם להאמינו אחר כך שעשה את שליחותו כהוגן).

קודם שמטביל את הכלי, צריך לברך על מצות הטבילה, ואם הוא כלי אחד, מברך עליו, אשר 
קדשנו במצותיו וצונו על "טבילת כלי". ואם הם שני כלים או יותר, מברך, אשר קדשנו במצותיו 
וצונו על "טבילת כלים". ובדיעבד, בין שבירך על טבילת כלי אחד על טבילת כלים, ובין שבירך על 

טבילת כלים רבים על טבילת כלי, יצא ידי חובת הברכה, ואינו חוזר ומברך.

וכשמטביל את הכלי, צריך להטביל את כל הכלי כאחד, שיהיה כולו בבת אחת מתחת למים, 
ואפילו אם הוא כלי גדול וארוך, אין להטביל מחציתו ואחר כך את חציו השני, משום שאין טבילה 

לחצאין.

האם חובת הטבילה של כלי זכוכית היא מדאורייתא או מדרבנן?
מפשט הגמרא נראה שהוא מדרבנן כיון חכמים גזרו על כלי זכוכית עקב הדמיון בינם לבין כלי 
מתכות, אך אפשר להבין זאת בצורה אחרת: חכמים הבינו מדרישת התורה שהעיקרון של הכלים 

החייבים בטבילה הוא יכולת תיקונם, ולפי זה אף כלי זכוכית חייבים בטבילה מן התורה.
מדאורייתא.  הוא  זה  שחיוב  כתבו  חיים  והמקור  מרדכי  המאמר  האחרונים:  נחלקו  זו  בנקודה 

ה"פרי חדש" כתב שדין זה הוא מדרבנן.
למעשה, הכרעת האחרונים היא שכלי זכוכית – חיובם הוא מדרבנן. כך מובא בתהלה לדוד, פרי 

מגדים, חכמת אדם, בן איש חי ועוד.

שאם  הפוסקים  כתבו  טבילתם.  על  מברכים  זאת  בכל  מדרבנן,  הוא  שחיובם  למרות  אמנם, 
משום  הזכוכית  לכלי  המתכות  כלי  את  יקדים  לכתחילה  מתכות,  וכלי  זכוכית   כלי  ישנם  לאדם 

שחיובם הוא מן התורה.

הליכות מלכי
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מאכילת השבת למדנו לקדש את האכילה

אחר הגיעו של מרן הגאון הקדוש רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג 
לארץ הקודש, חשקה נפשו להכיר את מרן הגרי"ז אחר ששמע על רוב גאונותו, ובלוויית משמשיו 

עלה לירושלים לביתו של הגרי"ז. 

מיד כשנפגשו הרבנים החלו נושאים ונותנים בעמקה של הלכה, ועד מהרה הפליגו ארוכות בים 
התורה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

טיש  רבות  שעות  עורך  הוא  כיצד  הגרי"ז  שאלו  השעה,  עניני  על  הרבנים  כששוחחו  מכן,  לאחר 
בעבור חסידיו ובו אוכלים ממטעמי השבת, וכי אין זה בכלל ביטול תורה לישב זמן כה רב? 

'שוא  השיב לו האדמו"ר, כי ראוי להביא בענין זה את דברי הט"ז (אהע"ז סכ"ה) שביאר הפסוק 
לכם משכימי קום מאחרי שבת אוכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שינה', שאותו השכר הניתן לאלו 
שמשכימים קום לאכול מלחמה של תורה, ומעצבים וממעטים בשינה בכדי שיוכלו לעסוק ולהגות 
בתורה, כן יתן ה' שכר באותה מידה לידידו שינה, והיינו למי שהולך לישון לשמו יתברך, ביודעו כי 

שינתו היא בכדי לחדד את מוחו שיהיה פנוי לתורה, ושכרו גדול אף על כך.

והנה, הרי בודאי שמרן משקיע כל זמן הנדרש לקיום מצות האכילה בפסח, שהרי עיקר המצוה 
היא האכילה לשמה בלילה זה, ולמדנו מדברי הט"ז, שכן הוא בכל השנה אם אדם ילמד לקדש 
את האכילה שתהיה האכילה לשמו יתברך, הרי מקיים בכך מצוות ה', ונמצא שבכל אכילה ואכילה 
אם עושים זאת לשם שמים הרי שהיא מצוה גדולה, ומה לי אם לומד לשמו יתברך או עושה לשמו 

באופנים אחרים, ובלבד שיקיים מצוותו יתברך.

אכילת  בעת  בפסח  שעושים  כפי  הדברים  ויתר  האכילה  את  לקדש  אנו  לומדים  זמנים  באותם 
המצות, וכך זמנים אלו בשבת קודש מנוצלים היטב לקדש שמו יתברך, והיה זה שכרינו. 

שמע הגרי"ז את דברי תשובתו של האדמו"ר ושמח על כך. 

הטיול בשבת בשבילי התורה

מראיהם של אריות התורה המטיילים יחד בשבת קודש ברחובה של עיר, ומתנצחים זה עם זה 
מש  אינו  פעם  אי  שראהו  מי  שכל  והדר,  הוד  של  מחזה  מיוחד,  מחזה  היה  ורבא,  אביי  בהויות 

מזכרונו.

זקני ירושלים מתארים בערגה, את המחזה בו היה הגרז"ר בנגיס זצוק"ל (גאב"ד ירושלים), שהיה 
גבוה בקומתו, ומראהו היה עושה רושם רב בלב כל רואיו, הוא היה נראה ממש כמלך ביופיו. 

והוא כמעט מידי שבת היה מתהלך עם יבלחט"א הגרי"ש אלישיב שליט"א שהיה דומה לו בקומה 
ובמראה. שניהם היו מטיילים יחדיו מידי שבת בשבתו, היו יוצאים ממאה שערים ומטיילים יחדיו 
לאורך רחוב שמואל הנביא הלוך ושוב, והיו מלבנים יחדיו סוגיות רבות, גופם היה מטייל ברחוב 
בכל  העצומה  בבקיאותם  כולה,  התורה  בכל  יחדיו  "מטיילים"  היו  ברוחם  ואילו  הנביא,  שמואל 

מרחביה ועומקיה.

קומי אורי –סיפור לשבת 


