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עטרת פזעטרת פז
אחד הנושאים שתואר בהרחבה בפרשתנו זה 'מעשה העגל' כנאמר בפסוק: (ט, יז) "ָוֶאְתּפֹׂש ִּבְׁשֵני 

שאלה  מעורר  זי"ע  הקדוש  החיים  האור  רבנו  ְלֵעיֵניֶכם",  ָוֲאַׁשְּבֵרם  ָיָדי  ְׁשֵּתי  ֵמַעל  ָוַאְׁשִלֵכם  ַהֻּלחֹת 

מעניינית מדקדוק בלשונה של התורה הקדושה, מדוע היה צריך משה רבנו לתפוס את הלוחות 

ולהשליך אותם, וכי הלוחות לא היו בידו? והרי בפסוקים קודמים (י) נאמר : "ַוִּיֵּתן ְי'י ֵאַלי ֶאת ְׁשֵני 

לּוחֹת ָהֲאָבִנים".

ומתרץ רבנו האור החיים הקדוש זי"ע, ואולי כשלא חטאו ישראל היו הלוחות גבוהות על יד משה 

ולא היתה ידו משגת לקחת אותם, וכמו שדקדק לומר בפסוק שלפני זה ושני הלוחות על שתי ידי 

ולא אמר בשתי ידי או בידי, אלא נתכוון לומר שלא היו בידיו ממש אלא גבוהות למעלה מידיו והיו 

נושאות עצמן, ואחר שראה העגל הוסר כח קדושתם והוצרך לתופשם בידו. עכ"ל.  

על מנת להסביר דברי האוה"ק, עד כמה קיימת לנו ירידת הדורות מאז 'מעשה העגל', שכמעט לא 

ניתן להתקדם ברוחניות אלא אם כן, יעשה ה' בשבילנו את המלאכה. חטא העגל היה ויהיה הסמל 

להתפרקות הרוח מהגוף. וצריכים תמיד לחדש את הרוח.

היו  ההכנות  עיקר  עוינת,  במדינה  מלחמה  לקראת  צבאו  את  הכין  אשר  אדיר  צבא  לשר  משל 

קל  באימונים  "קשה  ומסובכים,  קשים  אימונים  גברו',  ומאריות  קלו  'מנשרים  הצבאי,  במישור 

בקרב" כך שאג לעבר פקודיו שר הצבא, ואכן, התוצאות לא איחרו לבוא, עמידה בזמנים, הכרת 

ימין  שמאל  של  בצעדים  המערכה,  התחילה  ועתה  למישרין,  הלך  הכל  בשטח,  המצאות  האויב, 

את  נתן  בקרב"  קל  באימונים  "קשה  הכלל  ואכן  האויב,  כנגד  לשעוט  החיילים  התחילו  שמאל, 

אותותיו, ואכן החיילים הביאו את הניצחון על הקרב הראשון, החיילים בראותם שהם "חזקים" 

ואף אחד לא "ישבור אותם" התחילו לזלזל, כי הבינו כי "הניצחון בכיסם", והצד השני, הבין היטב 

היכן נמצאים הכשלים, הצליחו לבסוף לנצחם, ושר הצבא שהלך בראש מורם בתחילת הקרבות, 

הלך נפול ובקושי סחב את כלי מלחמתו....

הנמשל הוא פשוט, עם ישראל קיבל את התורה לאחר הכנות מרובות, 49 ימי הספירה כנגד ימי 

טהרתם, ואכן ב-ו' בסיון הצליחו 'עם של עבדים' לקבל את התורה הקדושה, ולהפוך להיות 'עם 

עולם', אך טעות לחשוב שבזה הסתיימה המערכה, אלא מכאן צריכים להמשיך להתמיד בעקביות, 

ובס"ד להצליח את המערכה לקראת ימים טובים. 

בית מדרש רב פעלים ע"ש מרן הרב יוסף חיים זי"ע בראשות כב' מו"ר הרב אורי סבן שליט"א
alon@shtaygen.co.il : עורך: אלון ארביב ס"ט הערות ניתן לשגר לת"ד 613 נתניה 050-6229335 או בדוא"ל

ד"ת לעילוי נשמת הסבתא מרת מרים ארביב בת עזיזה ז"ל

כניסת שבת: 18:55 
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לדעת ר"ת :20:31
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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

והיה עקב תשמעון (ז, יב)
משל למה הדבר דומה, לבן שאביו דורש ממנו כי ירצה ללמוד תורה, שאם לא כן ילקהו עד 
שיאמר רוצה אני, הרי ברור איפוא שמוטב לו  לרצות לאלתר כדי לחסוך מעצמו את המלקות. 
כך אומר גם משה רבינו: "והיה עקב" הלא בסופו של דבר "תשמעון" שתהיו מוכרחים לשמוע, כי 

הרי יכפו אתכם לכך, אם כן הלא מוטב כי תשמעו לאלתר. (הרה"ק מפשיסחה זצ"ל)

את המשפטים האלה (ז, יב)
משפטים  "רק  האם  ויקשה,  "משפטים",  במילה  הכתוב  את  מצמצמת  הקדושה  תורתנו  הנה 
אלה"? מתרצים לפי כשישראל שהו במדבר, נקראו: דור דעה", ועמדו בניסיונות קשים עד מאוד, 
ים היו להם למשפטים. כלל לא היו  ומצוות התורה נעשו חלק מן ה''אני'' שלהם, כך שאפילו הֻחקִּ

ים כמו משפטים. מסוגלים להבין אחרת ונפשם הגדולה השיגה גם את הֻחקִּ

"ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה" (ז, יד) 
מצינו במדרש, שלפיכך היתה רבקה אמנו עקרה, כדי שלא יאמרו אומות-העולם כי ברכת לבן  

אשר ברכה: "אחותנו את היי לאלפי רבבה", היא אשר השפיעה עליה ללדת בנים.

אומר איפוא כאן הכתוב: "ברוך תהיה מכל העמים" – אף כי כל העמים יברכוך, בכל זאת לא 
יהא בכך משום מניעה לפריונך ורבייתך, ו"לא יהיה בך עקר ועקרה"– שלא יושם לב לזה שיאמרו 

כי הדבר הוא בזכות ברכתם.

שימה או נתינה
כתוב (שם, טו): "והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם 

בכל שנאיך".

מדוי  בהם  יבואו  שלא  ישראל  שנתברכו  ובברכה  בלשונה,  התורה  שינתה  מדוע  לשאול,  ויש 
מצרים כתבה בלשון "לא ישימם", ואילו ב"ברכה" שיתן ה' בכל השונאים כתבה בלשון "נתינה"? 
הגר"א מבאר את ההבדל בין "שימה" ל"נתינה". "שימה" - היא בכל שהוא, אבל "נתינה" זה דבר 
שיש בו ממש, וכל הנותן בעין טובה נותן. כלומר, לא די בכך שלא "יתן" הקב"ה את מדוי מצרים 
על ישראל, אלא אפילו לא "ישימם" בהם, כלומר שלא ינזקו מהם אפילו בכל שהוא. אבל לאוייבי 
ישראל ומבקשי רעתם, התורה מבטיחה שלא רק ש"ישימם" בם, אלא "יתן" להם את המכות, 

כלומר שיהיו מכות נאמנות וחוליים רעים ונאמנים שיש בהם ממש. 

"וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה" (ח, יג)
פירש בעל השל"ה: בנוהג שבעולם, אם מתרבה כספו וזהבו של אדם, אזי לא רק כספו מתרבה, 

אלא כל אשר לו מתרבה, כבר אומרים עליו שהוא גם פיקח וגם למדן... [חיוכה של תורה]



א) מצות עשה מן התורה לקרוא בכל יום קריאת שמע בבוקר ובערב. שנאמר 
אדם  שבני  בשעה  י:)  (ברכות  בגמרא  ודרשינן  ובקומך,  בשכבך  ז):  ו,  (דברים 
שוכבים, זהו לילה, ובשעה שבני אדם עומדים זהו יום. ומצוה מן המובחר לקרוא 

קריאת שמע שתים או שלש דקות קודם זריחת החמה, כדי שיסיים קריאת שמע וברכותיה עם 
ואם  מאד.  מרובה  שכרו  כן,  לעשות  שיוכל  ומי  החמה.  בהנץ  מיד  התפלה  ויסמוך  החמה,  הנץ 
קראה משעלה עמוד השחר, אף על פי שלא היה אנוס יצא בדיעבד. ומי שנשאר ער בלילה והגיע 
זמן נץ החמה, ודעתו להתפלל בצבור לאחר הנץ, נכון שיקרא קריאת שמע כמה דקות קודם הנץ 

החמה כותיקין.

למצוות,  מקדימין  וזריזין  האפשר,  ככל  מוקדם  לקראה  להשתדל  לו  יש  הנץ  עם  קראה  לא  ב) 
ובפרט למצות קריאת שמע שיש בה קבלת עול מלכות שמים. ולא ידחה אמירת קריאת שמע עד 
הרגעים האחרונים של סוף הזמן. ובתוך זמן קריאת שמע צריך לקרוא את כל הג' פרשיות, ולא 

רק את הפרק הראשון.

ג) הלכה רווחת שזמן קריאת שמע שחרית נמשך עד סוף שלש שעות מהיום, וכתבו הפוסקים, 
ששעות אלו זמניות הן, שאם היום ארוך, השעות יותר ארוכות לפי חשבון אורך היום, ואם היום 
קצר השעות קצרות, באופן שהשלש שעות מסתיימות בסוף רבע היום. אולם נחלקו הפוסקים 
עד  השחר  מעמוד  השעות  לחשוב  שיש  אומרים  שיש  הנ''ל,  השעות  ג'  את  חושבים  זמן  מאיזה 
צאת הכוכבים. [זמן המגן אברהם]. ויש חולקים ואומרים שיש לשער מהנץ החמה עד השקיעה. 
[זמן הגר''א]. ולכתחלה יש להחמיר לגבי סוף זמן קריאת שמע, ולענין ברכות קריאת שמע שהם 
מדרבנן, יש לחשב ד' השעות (שהוא סוף זמן ברכות ק"ש) מהזריחה. ומכל מקום בשעת הצורך יש 
להקל לחשב את השעות משעת הזריחה גם לענין סוף זמן ק"ש ולכן תלמיד חכם הטרוד בלימודו 
עד לשעות הקטנות של הלילה, רשאי לאחר לתפלת שחרית ולקרוא קריאת שמע לפי זמן הגר"א 
(שיש לצרף כאן סברת האומרים שזמן קריאת שמע מה''ת הוא גם לאחר שלש שעות), וכן צבור 
שנוהגים להתאחר בתפלה בשבת ויו"ט, ומגיעים לקריאת שמע לאחר שלש שעות זמניות מזמן 
עלות השחר, אין למחות בידם, ובלבד שיזהרו על כל פנים להגיע לקריאת שמע לפני סוף זמן 
שלימה  שמע  קריאת  לקרוא  כן  גם  שיקדימו  ונכון  הגר''א].  הזריחה [כזמן  משעת  שמע  קריאת 

לפני הודו, או לפני ברוך שאמר, כדי לצאת ידי חובת מצות קריאת שמע לכל הדעות.

שעה  כל  בברכותיה  אותה  קורא  שמע,  קריאת  קרא  ולא  [מהנץ]  שעות  שלש  עברו  אם  ד) 
רביעית, שהוא שליש היום. אולם אין לו שכר כמי שמקיים מצות קריאת שמע, וביטל מצות עשה 
עול  עליו  שיקבל  כדי  היום,  כל  ברכותיה  בלא  קוראה  קראה,  ולא  רביעית  שעה  עברה  ואם  זו. 

מלכות שמים. 

ה) המשכים לקרוא קריאת שמע בלי ברכותיה, מפני שחושש שמא יעבור זמן קריאת שמע, או 
שיודע שיעבור זמן קריאת שמע לסברת האומרים שיש לחשוב היום מעלות השחר, נכון שיעשה 
עולם,  אהבת  ברכת  שלאחר  שמע  לקריאת  כשאגיע  שמע  קריאת  זמן  יעבור  אם  ויאמר:  תנאי, 
אני מכוין לצאת ידי חובה בקריאת שמע שאני קורא עתה, ואם לא יעבור זמן קריאת שמע עד 
על  שאקרא  שמע  בקריאת  אלא  י''ח  לצאת  רוצה  ואיני  בתורה,  כקורא  עתה  קריאתי  תהיה  אז, 
סדר הברכות. ומותר לקרוא קריאת שמע בלא תפילין, אם חושש שעד שיניח תפילין ויקרא בהם 

קריאת שמע יעבור זמן קריאת שמע אליבא דהמגן אברהם. 

הליכות מלכי
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הלכות קריאת שמע
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זכות התוכחה

מובא במעשה ברבנו הבן איש חי זצ"ל בתלמיד חכם שהיה מהלך במבוי אחד ביום תשעה באב, 
וראה חצר פתוחה וקולות רבים נשמעים מתוכה. והבין מן הקולות שלהם שיש שם חבורה אחת 
יושבים ומשחקים בקוביה ומריבים זה עם זה. והוא נתקנא קנאת ה' ויכנס שם פתאום ויגש אליהם 
האסורה  בקוביה  לשחק  עושים  אתם  אשר  הזה  הרע  המעשה  מה  נבלים  הוי  קשות  אתם  וידבר 
ויבשו  עליהם  אימתו  נפלה  ההם  והאנשים  באב.  תשעה  יום  הנורא,  ביום  ובפרט  מזה,  זה  ולגזול 
ממנו וכולם קמו ונפלו לפניו ויאמרו לא נשוב עוד לכסלה. ויתנדבו כל הממון שהיה מונח לפניהם 
שיקחהו  קנס  בתור  חכם  לתלמיד  אותו  ויתנו  זהובים  עשרה  לערך  שהיה  השחוק  עסק  בשביל 
לכסלה  ישובו  שלא  מוסר  דברי  להם  וידבר  מידם  הקנס  לקח  והוא  כפרתם.  על  ויתפלל  לעצמו 
וילך לו. ויהי אחר שנים ושלושה חודשים נדחק אותו תלמיד חכם בשביל פרנסה עד מאוד ולא 
מצא פיתרון משום אדם ועודנו נבוך ומחשב איך יעשה. ויזכור הדבר ההוא ויאמר בלבו בודאי אלו 
האנשים חזרו לסורם הרע והנם עתה משחקים בקוביא בחצר ההוא אלך שם ואוכיחם ואקח מהם 
קנס ואתפרנס בו. וילך באותו מבוי וירא החצר פתוח וקול המשחקים בקוביא נשמע בחוץ וישמח 
על הדבר ויכנס פתאום ויאמר להם הוי נבלים איך חזרתם לסורכם הרע לשחק בקוביא. ועדין לא 
סיים דבריו ויקומו עליו  נצבים כמו נד ויחרפוהו ויקללוהו ויאמרו לו צא מכאן מי שמך שר ושופט 
עלינו ויבקשו להכותו מכה רבה ויברח וינס ויצא החוצה. ויהי נבוך מאוד לדעת מה זה ועל מה זה 
לצד  מצד  ועתה  אליו  ויתחננו  ממנו  ויבשו  עליהם  פחדו  נפל  כשהוכיחם  חדשים  שני  קודם  הלא 
חרפוהו ובזוהו ובקשו להכותו על תוכחתו. וילך אצל רבו ויספר לו הדבר הזה אשר קרהו. ויאמר לו 
רבי הטעם פשוט הוא כי בראשונה בעת שנכנסת להוכיחם היתה כונתך לשם שמים כי נתקנאת 
קנאת ה' ולא עלתה על לבך הנאת ממון לעצמך. על כן הקדוש ברוך הוא היה בעזרך והטיל אימה 
שמים  יראת  בו  שיש  מי  כל  לברכה  זכרונם  רבותינו  שאמרו  וכמו  תוכחתך  מדברי  עליהם  ופחד 
דבריו נשמעים. כי השם יתברך יהיה בעזרו שיעשו דבריו פרות ופועל גדול בלב השומע. אך בביאה 
שניה היתה כונתך בשביל הנאת עצמך כדי שתקח מהם קנס ותתפרנס בו לכך לא בא לך עזר 

מאת ה' ודבריך לא עשו רושם והם התריסו כנגדך כפי הטבע.

ומפליא לעשות

תלמידיו,  בליווי  לחיפה  מירושלים  ברכבת  זצ"ל,  לופיאן  אליהו  רבי  הגה"צ  של  מנסיעותיו  באחת 
הוצרך באמצע הנסיעה לברך ברכת 'אשר יצר'. הוא נטל ידיו וניגבן, אולם לא ברך מיד, אלא רמז 
לשוטר שעמד בקרבת מקום וביקש ממנו כי יואיל לקרוא לחבריו הסדרנים ואנשי בטחון הרכבת. 
אליהם  פנה  אליהו  רבי  הצדיק.   לצידי  הללו  עמדו  מהרה  ועד  מבוקשו  את  למלא  מיהר  השוטר 
והסביר את משאלתו: "אני אברך עתה ברכת 'אשר יצר' ואתם תענו 'אמן' בסיום הברכה". לא כל 
יום מתרחש מעמד כזה ברכבת ישראל. נדיר שיברך אדם ברכת 'אשר יצר' לפני קבוצת אנשים 
למען יענו אמן. רבי אליהו לא שת ִלבו לסימני השאלה שהצטיירו על פני הנוכחים. בישוב דעת 
ובמנוחת ושלוות נפש, מתון מתון, ברך את הברכה מילה  במילה. מיד כשסיים את ברכתו, ככלות 
המילים 'ומפליא לעשות' ענו הסובבים 'אמן'! אמת הם דברי המברך שהוא יתברך מפליא לעשות. 

אחד השומעים הוסיף והפטיר: "מברכתו של הרב לבדה אפשר לחזור בתשובה".

דקות ספורות אחרי הברכה נעצרה הרכבת בפתאומיות. התגלה מוקש המונח על פסי הרכבת, 
ובנסים מופלאים עצרה הרכבת לפני עלותה על המוקש, ונוסעיה ניצלו. 'ומפליא לעשות'.

קומי אורי –סיפור לשבת 


