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הדין' מן  עונשין  אין  ' בעניין 
מצינו' מה  ה' מן  עונשין  ואם 

תנא,   - זוממים  עדים  בדין  בגמרא  איתא 
אין  הרגו  נהרגין,  הרגו  לא  אומר  בריבי 
נהרגין, אמר אביו, בני לאו קל וחומר הוא, 
מן  עונשין  שאין  רבינו  לימדתנו  לו,  אמר 
אחותו  [את]  יקח  אשר  איש  דתניא  הדין, 
בת אביו או בת אמו, אין לי אלא בת אביו 
שלא בת אמו ובת אמו שלא בת אביו, בת 
אחותו  ערות  ת"ל  מנין,  אביו  ובת  אמו 
ענש  אם  בדין,  לי  יש  יאמר  שלא  עד  גילה, 
שלא  אמו  ובת  אמו  בת  שלא  אביו  בת  על 
בת אביו, בת אביו ובת אמו לא כל שכן, הא 

למדת ש'אין עונשין מן הדין' (מכות ה:).
עונש  התורה  כתבה  לא  שאם  כלומר, 
אפשר  אם  אף  הזאת,  העבירה  על  במפורש 
אחר,  ממקום  ק"ו  ע"י  עונש  לחייבו  לדון 
אין לענוש על פי זה, משום ש'אין עונשין מן 

הדין'.
מן  עונשים  שאין  דינא  האי  בסברת  והנה 
ה'קל וחומר', איתא במפרשים שני טעמים. 
א) משום שאולי העונש הזה די בו לכפר רק 

שמא  ממנו  החמור  לדין  אך  הקל  הדין  על 
(מהרש"א  עליו,  לכפר  זה  בעונש  די  אין 
בפיהמ"ש  ועיין  ומזרעך,  ד"ה  סד:  סנהדרין 

להרמב"ם תרומות ז' א').

לן  קיימא   – כתב  עולם  הליכות  בספר  ב) 
אין מזהירין ואין עונשין מן הדין... והטעם 
מעצמו,  לידרש  ניתן  וחומר  שהקל  מפני 
שאדם  פעמים  לסברא  מסור  שהוא  וכיון 
טועה ודן קל וחומר פריכא ולאו אדעתין, 
פרק  ד  (שער  הדין,  מן  עונשין  אין  הילכך 

שני אות יב).

הטעם  דעל  תמוהים.  אלו  טעמים  ושני 
התורה  שגילתה  שאחרי  לעיין,  יש  הראשון 
עונש העבירה בדרך הדרש ע"י ק"ו, אין לנו 
יותר  חמור  עונש  עליו  חייב  שמא  לחשוש 
את  לקיים  לנו  ויש  זאת,  העלימה  והתורה 
שהתורה  ממידות  אותו  שלמדנו  העונש 
עיון  צריך  השני  הטעם  ועל  בהן.  נדרשת 
שמא  ק"ו  דרשת  על  נחשוש  שאם  גדול, 
שהן  ההלכות  שכל  נמצא  היא,  מופרכת 
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מכיוון  הספק,  צד  על  רק  אותן  מקיימים  אנו  ק"ו  ידי  על  נלמדות 
שיש לחשוש שמא באמת הק"ו מופרך. וזו תמיהה גדולה שלא מצינו 
שהלכות אלו יש בהם גדר הלכות ספק. וגם חלילה לומר שיש להם 

לחז"ל לחוש שמא לא ירדו לסוף דעת התורה.
כמשמעו,  ופָשטו  טעמו  הדין  מן  עונשים  שאין  בזה,  לבאר  והנראה 
שאין עונשים על דבר שלא נכתב עונשו מפורש בתורה ולמדים את 
לנו  שאין  האמורה,  מהדרשא  שלמדנו  כלומר  הדין,  מן  רק  העונש 

לענוש אדם על עבירה אם התורה לא הזהירתו במפורש בעונש זה. 
והטעם, משום שדבר הנלמד מק"ו אין הוא כדבר המפורש בתורה, 
וכדאיתא בגמרא בכמה מקומות - 'מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב 
שאין  כיוון  מק"ו,  שנלמד  שדין  והיינו  ועוד),  יח:  (פסחים  קרא'  לה 
הוא כמפורש בקרא עדיין יש מקום לחזור ולכתבו בפירוש. כלומר, 
שדבר הנלמד מק"ו עדיין אין לו את התוקף שיש לדין הנכתב בפירוש 
בתורה, ואף שמידת 'קל וחומר' הוא מדאורייתא, אולם מכל מקום 
אינו כאילו נכתב במפורש, וע"כ מצינו לפעמים שדבר שאפשר ללמדו 
מק"ו בכל זאת טרח וכתב לה קרא, כדי שיהיה הדבר מפורש בתורה. 
וזה גם הטעם להא שאין עונשין מן הדין, דמכיוון שק"ו אינו כדבר 
המפורש לכן קבעה התורה שאין לנו לענוש אדם על פיו, כיוון שלא 

הוזהר על העונש במפורש.
*

ויש להוסיף בביאור דין 'אין עונשין מן הדין', שהוא כעין מה שמצינו 
בכל העונשים שבתורה שאין עונשים את העבריין אלא אם כן הותרה 
גם  צריך  ההתראה  שבעת  בגמרא  ומבואר  מ:),  (סנהדרין  עדים  ע"י 
מן  עונשים  שאין  בטעם  גם  לומר  יש  זה  דרך  ועל  העונש,  את  לפרט 
התראת  חסר  הרי  בתורה,  מפורש  זה  עונש  נכתב  שלא  שכיוון  הדין, 

התורה על העונש בעבירה זו, ולכן אין לנו להענישו. 
התראה  צריכים  אינם  זוממים  עדים  שהרי  לפרוך  יש  לכאורה  אכן 
כדאיתא בגמרא (כתובות לב.), ובכל זאת גם שם אמרו בגמרא שאין 
עונשים  שאין  המכילתא  שיטת  לפי  לעיין  יש  וכן  הדין,  מן  עונשין 
ד"ה  ד:  ב"ק  תוס'  בזה  ועיין  לג,  כא,  שמות  הדין (מכילתא  מן  ממון 
'ועדים זוממין'), והרי בממון אין צריך התראה כלל, וא"כ היה הדין 

נותן שיהיו עונשין ממון מן הדין.
בעינן  זאת  בכל  עדים  התראת  בהם  צריכין  שאין  שאף  יתכן  אולם 

התראת התורה. וצ"ע.
אינו  שק"ו  הנ"ל  לפי  הדין'  מן  עונשין  'אין  דין  להטעים  נראה  עוד 
כדבר הכתוב, שהנה כל העונשים שבתורה המסורים לידי בי"ד, נראה 
בזה שנתינת העונש שייכת רק לא-ל עליון, שהגמול והעונש הם עניין 
איש  לכל  גמול  המשלם  והשופט  המלך  הוא  והקב"ה  שמיא  כלפי 
כמפעלו, אלא שבי"ד הם שלוחי ה' לקיים דברו ולענוש כפי משפטי 
התורה. וסמך גדול לזה מהא שדין עונש מלקות בחייבי לאווין נלמד 
 - הזאת  התורה  דברי  כל  את  לעשות  תשמור  לא  אם   - הכתוב  מן 
מה  יודע  איני  זו  הפלאה   - בגמרא  ודרשו  מכותך.  את  ה'  והפלא   -
הפלאה  אומר  הוי  לפניו  והכהו  השופט  והפילו  אומר  כשהוא  היא 
זו מלקות (מכות יג:). ומהא שעונש מלקות נלמד מן הכתוב 'והפלא 
ה' את מכותך' הרי להדיא שה' הוא המעניש והמכה את העוברים על 
שיש  ומסתבר  זה,  לעניין  דרחמנא  שלוחי  הם  דין  שבית  אלא  דברו, 

ללמוד מזה על כל עונשי בית דין שהם על דרך זה.  

ולפי זה יש לומר שהדרשא שלמדין ממנה שאין עונשין מן הדין באה 
דין  לבית  מינוי  משום  בזה  יש  מפורש,  שנכתב  עונש  שרק  ללמדנו 
להיות שלוחי דרחמנא לגבי עונש זה, אולם עונש שלא נכתב בתורה 
בפירוש [אף שנלמד מק"ו], אין בזה משום מינוי שליחות. והבן זאת. 
אמנם לפי שיטת המכילתא שגם בממון אין עונשין מן הדין לכאורה 

אי אפשר לומר טעם זה, וצ"ע.
*

והנה איתא בגמרא שרבי שמעון קסבר ש'עונשין מן הדין' (סנהדרין 
עד.), ונראה בדעת רבי שמעון, שהיינו משום שהוא מחשיב את הדבר 
הנלמד מן הסברא ונותן לו משקל גדול, ולכן מחשיב רבי שמעון את 
לשיטתו  שמעון  רבי  בזה  ואזיל  פיו,  על  לענוש  גם  תוקף  כבר  הק"ו 
דסברא,  מרא  הוא  שמעון  שרבי  בגמרא  פעמים  כמה  שמצאנו 
עקיבא  רבי  של  שיטתו  בארוכה  בעז"ה  יבואר  [ובמקו"א  וכדלהלן. 

ורבי שמעון תלמידו בעניין זה.]
כי הנה רבי שמעון סובר שדורשים 'טעמא דקרא' ואף במקום שזה 
שניתן  סובר  שהוא  כלומר  קטו.),  מציעא  (בבא  ההלכה  את  משנה 
ומכוח  המצוה,  טעם  סברת  עפ"י  ודיניה  המצוה  גדר  את  לקבוע 

הסברא הוא קובע את דיני המצוה. 
כדכתיב',  קרא  בעינן  ש'לא  סובר  שמעון  שרבי  בגמרא  איתא  עוד 
והיינו שלפעמים על אף שהתורה כתבה דין מפורש, יש בכוח הסברא 
לקבוע שמה שכתבה התורה אינו מתחייב להתקיים ממש כדכתיב, 
שעדיין  מורה  הסברא  אם  קצת  בשינוי  גם  זו  מצוה  לקיים  ואפשר 
מתקיים בזה גדר המצוה. וכגון בטהרת מצורע שנאמר בתורה לתת 
לו  אין   - ושנינו  הימנית,  ורגלו  ידו  ובוהן  אזנו  תנוך  על  והשמן  הדם 
אליעזר  רבי  עולמית,  טהרה  לו  אין  ימנית,  אוזן  רגל  בוהן  יד  בוהן 
שמאלו  על  נותן  אומר  שמעון  רבי  ויוצאו  מקומו  על  נותן  אומר 

ויוצא (סנהדרין מה:).
תיליד,  שמעון  כרבי  אימיה  דילידא  רבא,  אמר  בגמרא -  עוד  ועיין 
ואי לא לא תיליד, (רש"י - כל שאמו יולדת תבקש רחמים יהי רצון 
כרבי  אימיה  דילידא  מאי   - בגמרא  וביארו  שמעון)   כרבי  שיהא 
שמעון, דלמאי דסבירא ליה לדידיה, מסרס ליה לקרא ודריש ליה 
למצוא  בהיפך,  לדורשו  המקרא  את  סירס   - ופירש"י  יז:)  (מכות 
ממנו  ללמוד  יכול  היה  לא  כסדרו  דרשו  שאם  שמצא,  איסורין 
האיסורין הללו. והיינו, שרבא שיבחו לרבי שמעון על כוחו זה, שכח 
סברתו היה ברור ובהיר עד שסמך עליה לתת לה תוקף גם אם נצרך 
משום כך לסרס את משמעות דרשת הפסוק בכדי שהדרשא תתאים 

לסברתו.
אדם  עושה  אם  יהודה  ורבי  שמעון  רבי  שנחלקו  מצינו  זה  [וכעין 
יהודה  ולרבי  פטור  הוא  שמעון  שלרבי  מתכוין'  ו'אינו  עבירה  מעשה 
תלויים  האדם  מעשי  שמעון  שלרבי  והיינו  מא:),  (שבת  חייב  הוא 
יהודה  ולרבי  פטור,  הוא  התכוון  לא  אם  ולכן  בדעתו וכוונתו  בעיקר 
לא  אם  גם  ולכן  בפועל  במעשיו  אלא  בכוונתו  תלויים  הדברים  אין 

התכוון הוא חייב על מעשיו. 
וכן מצאנו שאזיל רבי שמעון אחרי כוונת הלב בהא דאיתא בגמרא 
ואמר,  יהודה  רבי  פתח  שמעון...  ורבי  יוסי  ורבי  יהודה  רבי  'דיתבי 
כמה נאים מעשיהן של אומה זו (רומי), תיקנו שווקים, תיקנו גשרים, 
ואמר,  יוחאי  בן  שמעון  רבי  נענה  שתק,  יוסי  רבי  מרחצאות,  תיקנו 
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הרי  לג:),  (שבת  וכו'  עצמן  לצורך  אלא  תיקנו  לא  שתיקנו  מה  כל 
על  אלא  בלבד  מעשיהם  פי  על  הרומיים  את  שמעון  רבי  שפט  שלא 
ביחס  יהודה  ורבי  שמעון  רבי  כאן  שנחלקו  שמה  ונראה  כוונתם,  פי 
למעשי הרומיים, תלוי במחלוקת ר"ש ור"י הנ"ל בדבר שאין מתכוין, 
תלוי  שהעיקר  לפי  פטור,  מתכוין  שאין  שדבר  שסובר  שמעון  שרבי 
אלא  ישראל  לטובת  נתכוונו  שלא  הרומיים  גם  ולכן   - הלב  בכוונת 
שסובר  יהודה  רבי  אבל  מעשיהם,  על  לשבחם  אין  עצמם  לטובת 
שדבר שאין מתכוין חייב לפי שהעיקר הוא המעשה, אזי גם הרומיים 

יש לשבחם על מעשיהם ואין זה תלוי בכוונתם.]
עכ"פ נוכחנו לראות שרבי שמעון נותן לכוח הסברא משקל גדול כ"כ 
עד שהוא מסרס את הכתוב שיתאים עם הסברא, ונראה שזוהי דעתו 
בכל  בסברא  שרשו  שהק"ו  שאף  הדין,  מן  שעונשין  שסובר  במה  גם 

זאת יש לו משקל ותוקף גם לענוש על פיו.
*

ואפילו  כב:),  (יבמות  הדין'  מן  מזהירין  'אין   - בגמרא  אמרו  והנה 
הדין  מן  מזהירין  שאין  מודה  הדין'  מן  ש'עונשין  שסובר  שמעון  רבי 
לענוש עפי"ז, [אולם איסורא מיהא איכא (מכות יז:)], כלומר שהרי 
אזהרה  כתוב  שאין  במקום  והנה  מזהירין',  כן  אם  אלא  עונשין  'אין 
בתורה אלא שיש ללמוד אזהרה מק"ו בזה כו"ע מודים שאין די תוקף 

באזהרה זו לגבי לענוש עליה. 
ונראה הביאור בזה, שאי אפשר להעניש את האדם כשעובר על דבר 
שהתורה לא הזהירה על זה במפורש, ואף שאיסורא איכא שהרי זה 
נדרש מק"ו, אכן מכיוון שאזהרה זו לא נכתבה מפורש בתורה, חסר 

בזה בעוצם וחומר העבירה ולכן העובר לא מתחייב בעונש. 
כי העונשין אינם באים על עצם מעשה העבירה, אלא משום 'שעבר 
מלקות  דין  למדו  שממנו  בפסוק  שנאמר  וכמו  דרחמנא',  אמימריה 
הזאת  התורה  דברי  כל  את  לעשות  תשמור  לא  אם   - בלאווין 
הכתובים בספר הזה וגו' והפלא ה' את מכותך וגו' (דברים כח, נח-
נט). ולכן אם הדבר לא כתוב אלא נלמד מק"ו אזי חסר בעצם חומר 

העבירה על דבר ה', ולכן לכו"ע אין עונשים על אזהרה הבאה מק"ו.
*

על  מזהירין  וגם  עונשין  גם  בהם  נדרשת  שהתורה  המידות  כל  והנה 
סמך הדרשא, וכדאיתא בגמרא (פסחים כד.), והטעם, שכל הדרשות 
מכיון שנלמד ונדרש מעצם לשון הכתוב, נחשב שהדבר כתוב בתורה, 
ואפילו גזירה-שוה הריהו כמפורש בקרא וכלשון רש"י סנהדרין עג. 
כמפורש  הוא  הרי  המופנת  שוה  וגזירה  היקש  וכל   - היקשא.  ד"ה 
במקרא ועונשין ממנו. ואכן לא אמרינן מילתא דאתיא בדרשא טרח 
ובמה  ג.  נדרים  ר"ן  (ועיין  שוה.  גזירה  לגבי  אפילו  קרא,  לה  וכתב  
מלוה  למלך  ובמשנה  א,  שער  ה  חלק  כריתות  בספר  זה  על  שכתבו 

ולוה פ"ד ה"א). 
עונשים  האם  אב),  (בניין  מצינו'  'מה  מידת  לעניין  לעיין  יש  אולם 
כנסת  ('שיירי  בזה  והאריכו  שדנו  במפרשים  ועיין  מצינו',  ה'מה  מן 
יהיה  דברינו  ולפי  וה'.),  ד'  כללים  ורדים'  'גינת  ק"ו,  כללי  הגדולה' 
זה תלוי אם אומרים ב'מה מצינו' - 'מילתא דאתיא במה מצינו טרח 
ללמוד  שיש  אף  על  בפירוש  לכתוב  מקום  יש  שאם  קרא'.  לה  וכתב 
דבר זה מ'מה מצינו', אם כן דומה 'מה מצינו' ל'קל וחומר' בזה שאין 
מילתא  אם  אולם  מפורש.  שנכתב  כמו  שאינו  מכיון  עליו  עונשין 

'מה  שמידת  כלומר  קרא,  לה  וכתב  טרח  לא  מצינו'  ב'מה  דאתיא 
מצינו' הריהו כשאר מידות שהתורה נדרשת בהן, א"כ אפשר לענוש 
שהם  מדרשא,  הנלמדים  הדברים  ככל  זאת,  ממידה  הנדרש  דבר  על 

כאילו נכתב הדבר בפירוש.
ועיין בתוס' שבת קלא: ד"ה 'אי מעומר', שכתבו שדבר דאתיא ב'מה 
מצינו' לא טרח וכתב לה קרא, וזה לשונם – אי הוה מצי למילף הך 
מצוה מאידך, לא הוה כתב רחמנא קרא כיון דהוה פשוט כל כך, דלא 
מלשון  והנה  יותר.  פשוט  דהוא  וחומר,  בקל  דאתיא  למילתא  דמי 
התוס' משמע שכו"ע ס"ל שדבר שאפשר ללמדו ב'מה מצינו' לא טרח 
וכתב לה קרא, ותמוה שהרי לכאורה נראה שיש בזה מחלוקת תנאים, 
שהנה מצינו שנחלקו התנאים בדין 'שני כתובים הבאים כאחד' אם 
דבר  האם  בזה  שנחלקו  כלומר  לה.).  (קידושין  לא  או  מלמדים  הם 
הנלמד ב'מה מצינו' טרח וכתב לה קרא, או שכתיבתו מיותרת ובאה 

ללמדנו ששאני דבר זה שאי אפשר ללמוד ממנו.
ש)  אות  סוגיא  לשונות  כלל  התלמוד  (כללי  בשל"ה  מצאתי  וכן 
שכתב כן וזה לשונו – "שני כתובים הבאים כאחד, איכא מאן דאמר 
אין מלמדים ואיכא מאן דאמר מלמדים, אבל שלשה כתובים הבאין 
כתובים  בשני  דאמר  דמאן  והטעם  מלמדים.  אין  הכל  דברי  כאחד 
אב,  בבנין  מחבריה  חד  גמיר  דמצי  מלמדים,  אין  כאחד  הבאים 
כלומר, דליכתוב רחמנא חד מינייהו ולגמור אידך מיניה, ומדאצטריך 
שלכך  לא,  אחריני  אבל  הני  דדווקא  קרא  לן  גלי  תרווייהו,  למיכתב 
ולמאן  לעלמא.  פירוש,  מלמדים,  אין  הלכך  שניהם,  את  וכתב  טרח 
מכל  מחבריה,  חד  דאתיא  גב  על  דאף  ליה  סבירא  מלמדים,  דאמר 
מקום מילתא דאתיא בבנין אב טרח וכתב לה קרא, כמו שאמר בקל 
שפיר  קרא, הלכך  לה  טרח וכתב  בקל וחומר  וחומר מילתא דאתיא 
קאמר ליה דמלמדים. אבל שלשה כתובים הבאים כאחד דכולי האי 
בהני  קרא  לן  גלי  דוודאי  מלמדים,  אין  הכל  לדברי  קרא,  טרח  לא 

שלשה לאפוקי כולהו אחרינא". עד כאן לשון השל"ה.
וכתב  טרח  מצינו'  ב'מה  דאתיא  מילתא  אם  זה  שנידון  להדיא  הרי 
ה'מה  מן  יענישו  אם  תלוי  בזה  וא"כ  תנאים,  מחלוקת  הוא  קרא  לה 
בתורה  ככתוב  נחשב  מצינו'  ב'מה  הלימוד  שאם  וכדלעיל,  מצינו', 
הדרשות  ככל  הריהו  אזי  לכתבו,  תטרח  שהתורה  מקום  שאין  עד 
שמענישים על פיהם, אולם אם עדיין יש מקום לחזור ולכתוב הדבר 

במפורש, אם כן אין לענוש על זה דהוי כ'קל וחומר'.
אכן באופן שניתן ללמוד דין זה ב'מה מצינו' משני מקומות - מכל 
אחד בפני עצמו -, אז הוא פשוט כל כך והריהו כאילו נכתב ולכו"ע 
לכו"ע  כאחד  הבאים  כתובים  שלושה  שהרי  קרא  לה  וכתב  טרח  לא 
לכו"ע  מקומות  משני  מצינו'  ב'מה  הנלמד  עונש  וא"כ  מלמדין,  אין 

מענישין ממנו.
*

והנה במידות שהתורה נדרשת בהם יש שלשה מהם שיסודם בסברא 
מצינו'  'מה  ב.  וחומר',  'קל  א.  הם -  ואלו  הכתוב.  לשון  מדרשת  ולא 

(בניין אב מכתוב אחד) ג. 'מה הצד' (בניין אב משני כתובים). 
אחד  כל  נחשב  כמה  עד  לגבי  מזה  זה  המה  שונים  אלו  שלשה  והנה 

מהן ככתוב בתורה, והאם דבר שנלמד ממנו 'טרח וכתב לה קרא'. 
דהנה מידת 'מה מצינו' ('בנין אב מכתוב אחד') היא סברא פשוטה 
שמכיון ששני העניינים דומים זה לזה אזי למדים אחד מן השני לכל 

דיניהם. 
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לדעת  יש  כי  כך,  כל  פשוטה  היא  אין  וחומר'  'קל  מידת  אמנם 
מהם  אחד  וגם  שווים  העניינים  ששני  פירושה  אין  ק"ו  שמידת 
נבדלים,  עניינים  שני  הם  שבאמת  אלא  מהשני,  יותר  חמור 
אולם היא אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן, שמכיון שאחד 
שהדין  למדים  אזי  השני,  מהעניין  חמור  יותר  הוא  מביניהם 
שנמצא בקל כל שכן שיהיה דין זה גם בחמור. ולכן כתבו התוס' 
הנ"ל ש'מה מצינו' פשוט יותר מ'קל וחומר'. והיינו שנחשב יותר 

מפורש.
כתובים')  משני  אב  ('בניין  הצד'  'מה  והוא  שלישית  מידה  ויש 
כלומר דבר שנלמד מצירוף שני עניינים, והיינו משום שאי אפשר 
לו  דומה  שאינו  כיון  האחד  מצינו' מהעניין  ב'מה  זה  דבר  ללמוד 
לו  דומה  שאינו  כיון  השני  מהעניין  ללמדו  אפשר  אי  וגם  לגמרי, 
הם  העניינים  שלושת  בכל  השווה'  'צד  שיש  מכיון  אלא  לגמרי, 
שני  שמצרפים  כיון  מק"ו,  גרועה  מידה  וזוהי  מזה,  זה  נלמדים 
עניינים שאין דמיון מלא ביניהם אלא ע"י צד אחד ששווה בהם, 
וליפרוך)  ד"ה  בתוס'  ועיי"ש  קטו:  (חולין  בגמרא  אמרו  ולכן 
שאפשר לסתור ילפותא של 'מה הצד' בפירכא כל דהו. (ועיין בזה 

בספר הליכות עולם שער ד).
וכתב  טרח  בק"ו  דאתיא  'מילתא  אמרו  וחומר',  'קל  לגבי  והנה 
מן  עונשין  אם  שמעון  ורבי  רבנן  נחלקו  עונשין  ולגבי  קרא',  לה 

הק"ו, וכאמור. 
ולגבי 'מה מצינו' ('בנין אב') ביארנו שיש בזה מחלוקת תנאים 
מן  עונשין  האם  תלוי  שבזה  ונתבאר  קרא',  לה  וכתב  'טרח  אם 
ה'מה מצינו'. אכן 'מה מצינו' משני מקומות לכו"ע לא טרח וכתב 

לה קרא, וממילא בכה"ג עונשין מן ה'מה מצינו' לכו"ע.
אולם דבר שנדרש מן ה'מה הצד' (בניין אב משני כתובים), פשוט 
להדיא  בתוס'  איתא  וכן  מק"ו,  גרע  דהא  קרא  לה  וכתב  שטרח 
מילתא  כמו  קרא  לה  וכתב  טרח  הצד  במה  דאתיא  מילתא    -
מן  עונשין  שאין  וודאי  וא"כ  קלא:).  (שבת  וחומר  בקל  דאתיא 

ה'מה הצד'. 
מן  שעונשין  שכן  כל  הק"ו  מן  שעונשין  דסבר  שמעון  לרבי  והנה 
ה'מה מצינו', אולם יש לעיין לדידיה האם עונשין גם מן ה'מה הצד', 

כיון שהוא גרוע מק"ו שהרי פרכינן עליה פירכא כל דהו, וצ"ע.
נכתב ע"י הרב שלום רוטמן

מתורתו של רבינו שליט"א ביאורי ענייניםביאורי עניינים
המשך מעמוד הקודם

הרב דוד דז'אלובסקי בשדה החינוךבשדה החינוך
ההתבגרות ובגיל  הילדות  בגיל  החינוך 

הגדרה ברורה אודות מהותו של החינוך, ייעודו וצורתו, יכולים 
רבא  ליה  אמר  א)  ל,  (דף  בקידושין  הגמרא  מדברי  ללמוד  אנו 
על  שידך  בעוד   -] דבריך  צוארי  על  אדידך  אמי  בר  נתן  לרבי 
צוואר בנך], משיתסר ועד עשרים ותרתי, ואמרי לה מתמני סרי 

עד עשרים וארבעה, 
בזמן  עוסקת  זו  שמימרא  ראשון  פירוש  שפירש  ברש"י  ועיין 
הנישואין. אך בהמשך מפרש שבא ללמדנו דרכי התוכחה והחינוך 
- בשעה שעוד ידך תקיפה עליו הוי זהיר ללמדו תוכחות, ואיזה 
בו  אין  משיתסר  בציר  ותרתין,  עשרים  ועד  משיתסר  זמנו 
ויותר  ותוכחות,  יסורין  תכביד  ואל  כך  כל  תוכחות  לקבל  דעת 

מעשרים ותרתין יש לחוש שלא יבעט.
ומסקנת הגמרא – כתנאי, 'חנוך לנער על פי דרכו' [רש"י - על 
בנערותו,  לו  חנוך   - בו  מתנהג  יהא  ימיו  שכל  דרך   - דרכו  פי 
משיתסר  אמר  חד  נחמיה,  ורבי  יהודה  רבי  נערותו - ]  ואיזוהי 
ועד עשרים ותרתין, וחד אמר מתמני סרי ועד עשרים וארבעה. 
הבנים  חינוך  בעבודת  חלק  שישנו  הגמרא  בדברי  מבואר 
שמתחיל רק בגיל ההתבגרות בין היותו בן שש עשרה לבן שמונה 
ולפני  יסורין',  ו'להכביד  תוכחות'  'ללמדו  הוא  זה  וחינוך  עשרה. 
גיל זה אין בו דעת לקבל תוכחות אלו. וכמו כן כאשר הגיע לגיל 

הבגרות יש לחוש שלא יבעט בחינוך זה.
אלא  האב,  על  חינוך  חובת  חלה  הילדות  בגיל  שגם  וודאי  וזה 
שונה  הוא  הילדות,  בגיל  בנינו  עם  עבודתנו  ואופן  שתפקידנו 

במהותו מעבודת החינוך בגיל ההתבגרות, כי אישיותו של האדם 
בשנים אלו משתנה מן הקצה אל הקצה במעבר מן הילדות אל 
בגיל  הנדרש  החינוך  בסוג  עוסקת  הגמרא  וסוגיית  הבגרות. 

המעבר שכבר נכנס לחיי הבגרות.
של  תחילתו  כי  הזמן,  לקביעות  הגיל  אימתי  התנאים  [ונחלקו 
מהפך זה הוא בהיותו בן שש עשרה והשלמתו היא בהיותו שמונה 
עשרים  בין  המבוגר  לגיל  הגיעו  עד  נמשכת  זו  ותקופה  עשרה. 
ושתיים לעשרים וארבע, כאשר אז הוא כבר מתייצב כאדם בעל 

אישיות עצמאית, ואינו מסוגל לקבל חינוך של תוכחה.] 
שלבים,  לשלשה  מתחלקים  החינוך  לעניין  האדם  שחיי  נמצא 
הוא  ובהתבגרותו  תוכחות,  ללמוד  מסוגל  אינו  עדיין  בקטנות 
הזמן ללמדו תוכחות ומוסר, וכאשר נעשה מבוגר כבר אי אפשר 

ללמדו תוכחות. ועלינו לבאר את שלושת השלבים הללו.
*

לאורך  האדם  התמודדות  הנה  כי  הדברים,  את  להגדיר  ונראה 
כל ימי חייו היא לדעת לשלוט בעצמו, ולהשליט את שכלו ויצרו 
הטוב על פעולות חייו ולהכניע את טבעיו השליליים ויצרו הרע. 
שהאדם  כלומר  'מוסר',  במשלי  הנקראת  היא  זו  והתמודדות 
והוראת  התורה  ציווי  מפני  טבעו  את  ומכניע  עצמו  את  מייסר 
ייקרת  את  הנעלים  ורגשותיו  וחכמתו  בשכלו  שמכיר  החכמה. 
על  מתגבר  זה  ומכח  הטובה,  הדרך  וחשיבות  הישרה  ההנהגה 

נטיות גופו ותכונות נפשו המטים אותו לדרכי עקלקלות.
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המשך בעמוד הבא

(א,  בפסוק  כגון  מקומות  בכמה  במשלי  הגר"א  שכתב  וכמו 
היצה"ר  ברשת  יפול  שלא   - חכמה   - ומוסר'  חכמה  'לדעת  ב) 
אשר הוא פורש לרגליו ושלא יתפתה בפתויו, ומוסר - אם יצרו 

מתגבר עליו לייסר את עצמו ולשבור אותו.
ועיין עוד בפסוק (ד, יג) - החזק במוסר וכו' כי היא חייך - כי 
אותו  הנה  עד  שבר  שלא  מה  לשבור  כדי  הוא  חי  שהאדם  מה 
המידה, לכן צריך תמיד להתחזק ואם לא יתחזק למה לו חיים.

אמנם לא לעולם יוצרך האדם להילחם באותם מלחמות ולייסר 
את עצמו מול אותם פיתויים, כי מסילת חייו של האדם היא דרך 
מרע,  זהירות  וכל  טובה  הנהגה  בכל  כי  והתרוממות,  עליה  של 
והוטבע  בקרבו  נקבע  פעם,  אחר  פעם  טבעו  את  שמכניע  אחר 
הימים  שברבות  עד  והטוב,  הראוי  כפי  לעשות  שני  טבע  בנפשו 
כבר אינו צריך לייסר את עצמו בכל פעם, אלא מאליו הוא כבר 
בהם,  עצמו  שהרגיל  העניינים  בכל  וטובה  ישרה  בהנהגה  מורגל 
וכפי שאומרים ב'ויהי רצון' בברכות השחר 'שתרגילני בתורתך'.

לו  נותרה  וישרות,  טובות  להנהגות  הימים  עם  מתרגל  וכאשר 
בהם יותר  שיש  רק בדברים יותר נעלים ואציליים  ההתמודדות 
ה'מוסר'  בכח  להשתמש  צריך  ואז  היצר,  פיתוי  ויותר  מאמץ 

להילחם ולשלוט ולכפות את עצמו נגד טבעו.
האדם  את  מדריך  אשר  הוא  והחכמה  ההיגיון  שכח  ובהיות 
השלם והבוגר, הרי הדרך בה ישכון אור היא כאשר ירבה בישיבה 
ויעסוק בחכמה, וככל שיכיר בשרשי החכמה, כך יעריך יותר את 
ויתחזק  מצוותיו,  ובקיום  ה'  בדרכי  וההליכה  הצדק  חשיבות 
ברוממות האמת ותוקף קדושת התורה, ותתגבר בו התחזקותו 

בפועל בתורה ובמעשים טובים.
*

את  לשבר  מוסר  של  האדם  על  המוטלת  זו  עבודה  כלפי  והנה 
מה  הוא  בנפשו,  המאירה  החכמה  בכח  ביצרו  ולהילחם  טבעו 
דעת  בו  אין  עשרה  שמונה   – עשרה  שש  בן  היותו  שעד  שאמרו 
והשכל  החכמה  כח  בו  מתחזק  כאשר  רק  כי  תוכחות,  לקבל 

מסוגל הוא למלחמה זו לייסר את טבעו ולהכניע את יצרו.
היסוד  שהוא  ההתבגרות,  גיל  שעד  החינוך  איפוא  הוא  ומה 
לפי  אישיותו.  בניין  כל  ונבנה  ממשיך  ועליו  מקטנות  בו  שנבנה 

האמור, ההגדרה היא שחינוך בגיל זה עוסק ב'התרגלות'. 
דהיינו ששלב זה של 'הרגל', שאצל האדם הבוגר בא כאמור, רק 
אחר ההחלטה שכלית והכנעה קבועה של טבעו פעם אחר פעם, 
הרי אצל הקטן בשנים הוא הדרך להתחלת העבודה. כי מטבעו 
באופיו  לו  שאין  דהיינו  ותוכחות,  מוסר  לקבל  כלל  מסוגל  אינו 

כלים להכניע את רצונותיו וטבעו מחמת החלטה שכלית. 
אולם מצד שני לעומת חולשת כח החכמה והשכל, קיימת אצל 
הקטן נכונות להכנעה וקבלת מרות והדרכה מהגדולים. שכאשר 
מדריכים אותו בנועם לפי מה שהוא מסוגל לעשות בכוחותיו הוא 
נכון לקבל ולעשות את כל אשר יורוהו. ועל כן ניתן במאמץ קטן 
לפעמים  ואם  הישרות,  וההנהגות  המצוות  את  לקיים  להרגילו 
הוא אינו מציית אפשר בנקל ליישרו אל הדרך בדרך עידוד ופרס, 
או בעת הצורך בגערה מועטת או עונש קל, שכתוצאה מכך הוא 

מוכן להכניע את עצמו, ומקיים את כל אשר מורים אותו. 
ובזהירות  המצוות  בקיום  הקטן  מתרגל  זו  בדרך  ובעז"ה 

מעבירות, וקונה בנפשו הרגלים טובים שיעמדו לו כל ימי חייו. 
אלא שכל הנהגתו היא רק מכח ההרגל הטוב ע"י ציווי והדרכת 
הוריו ומוריו שכופים אותו לנהוג כהדרכתם, כי עדיין אינו מסוגל 
את  לכפות  שהיינו  ותוכחות'  'מוסר  של  הבוגרת  לעבודה  כלל 

עצמו נגד טבעו.
*

בתקופת  המצוות  ועשיית  ישרה  להנהגה  החינוך  מצד  והנה 
מוכן  אלא  וטעמים,  להסברים  הקטון  הנער  נזקק  אין  הקטנות 
הוא מטבעו להכניע עצמו לכל הוראה מלמעלה, באשר כן נצטווה. 
שליט"א  מינצברג  לייב  רבי  הגאון  רבינו  הדריכנו  כבר  אולם 
מצווים  שכאשר  ראוי  צעיר  בגיל  גם  כי  החינוכית,  בהדרכתו 
פשוט  הגיוני  בהסבר  מנומקים  הדברים  עיקרי  שיהיו  הילד,  את 
אשר ייקלט בנפשו. שכאשר יגיע לגיל שאין פועלת בו ההכנעה, 
ויוצרך לכפות את עצמו מכח הכרתו, כבר יהיו ערכי הצדק והטוב 
מושרשים בנפשו ובלבבו. וכך לא יהיו ההרגלים אשר הוא נושא 
ערכיים  הרגלים  יהיו  אלא  גרידא,  ערטילאיים  הרגלים  במטענו 
שההיגיון  לגיל  יגיע  כאשר  שגם  עצמם.  את  שנושאים  והגיוניים 
במנהגיו  ויתחזק  יחזור  בהרגליו,  אז  ויתבונן  האדם  את  מחייב 

הטובים - 'גם כי יזקין לא יסור ממנו'.
אולם אין צריך להאריך בהסברים אלא נימוקים פשוטים בדרך 
קצרה בהתאם לכל דבר: כגון 'כי צריך לציית לתורה', 'כי כך הוא 
דרך ארץ', 'כדי לא לפגוע בחבירו'. 'כי זה הוא כבוד השי"ת'.  'כי 

רחמנות על המסכן'. 'כי ראוי לוותר'.
יודע  'ושאינו  פסח  של  בהגדה  הלשון  על  האימרה  [וידועה 
זקוק  כזה  נער  כי  נקיבה,  לשון  שנקטו  לו'  פתח  את  לשאול 
שתלמדו אמו שהיא מלמדת אותו בדרך עריבה ונעימה ונותנת 

לו טעם וחביבות בדבר.]
*

לעומת גיל הילדות, הרי האדם הבוגר שהגיע לשיא התפתחותו, 
אינו מסוגל כ"כ לקבל מרות, כי טבעו שואף לחירות ועצמאות, 
ובכל כניעה לזולתו חש פגיעה באישיותו. וקשה עד מאד לשכנעו 
הגיוניים,  והסברים  נימוקים  עם  אפילו  לו  מחוצה  דברים  לקבל 
כי הוא כבר הולך בדרך משלו, ואדרבה עצם הדבר שהזולת ציווה 
זולתו.  תחת  עצמו  להכניע  לו  קשה  כי  יקבל  שלא  לו  גורם  עליו 
ורק אם אחר הסברים רבים ישתכנע מעצמו עד שיהיה ברור לו 

כמו שהגיע לכך בהכרתו העצמית, אז יוכל לקבל.
מאנשים  החיצונית  הכפיה  כח  כלל  בו  פועל  אין  שכבר  ומכיון 
אחרים, הרי בגיל זה כל הליכתו בדרך התורה ובאורח ישרים היא 

מכח שליטת השכל, או ממה שכבר הורגל אליו.
*

שלב  האדם,  שני השלבים הקיצוניים בהתפתחות  הרי נתבארו 
מסוגל  ואינו  מרות  וקבלת  ההכנעה  כח  רק  פועל  בו  קטנות  של 
לכפיה עצמית, ושלב החיים של האדם הבוגר שבו הוא מתמודד 

וכופה את טבעו על ידי החלטת שכלו. 
ונמצא שבשני השלבים הללו אי אפשר ללמד את האדם ולחנכו 
ע"י מוסר ותוכחה, אצל הקטן משום שעדיין אינו בשל לכך ואינו 
אולם  והדרכה,  מרות  לקבל  ונוח  רך  שהוא  למרות  לזה,  מסוגל 
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אין נפשו בשלה ובוגרת דיה להגביר את כח השכל נגד טבעו ורצון 
הבוגר  ואילו  לטוב.  בהתרגלות  רק  איתו  עוסקים  אין  ולכן  גופו. 
אין בו נכונות לקבל הדרכה ומרות מזולתו אלא הוא מנהיג את 

עצמו כפי שהוקבע בנפשו.
אמנם בין שני השלבים הקיצוניים האלה יש גיל ביניים, והוא גיל 

ההתבגרות שבין גיל שש עשרה לגיל עשרים וארבע. 
החכמה  התגברות  כוחות  באדם  נובטים  כבר  זה  שבגיל  כלומר 
בעצמו  להילחם  המוסר  לעבודת  מסוגל  והוא  השכל,  ושליטת 
בנטיותיו ובחולשותיו, וכבר יש בו די בגרות להשליט את שכלו על 
אישיותו. ומאידך עדיין גזעו רך לקבל הכוונה והדרכה ממחנכיו 
את  לכופף  כיצד  ולהתלמד  ותוכחה  מוסר  מהם  לשמוע  ומוריו 

טבעיו ותכונותיו מול שאיפת שכלו ורצון חכמתו. 
בגיל זה הנער המתבגר בונה את הנהגתו על יסוד הכרתו השכלית, 
בו  שהושרשו  והיראה  המוסר  יסודות  פי  על  עצמו  את  ומבסס 
מכבר בחינוכו, וכן מה שהולך וקולט ממחנכיו. בגיל זה הוא עדיין 
קשוב למה שיורו לו, אבל הוא כבר ְמַפֵּתַח רצון לבחון בשכלו את 
בעצמה  ומסוגלת  מתפתחת  שלו  החשיבה  כי  לו,  שאומרים  מה 
יבואו  ועתה  נעלים.  ערכים  של  ערכם  ותוקף  חשיבותם  להכיר 
מעתה  שיהפכו  בצעירותו,  לו  שניתנו  ההסברים  אותם  לעזר  לו 

ליסודות מוצקים בחשיבתו ויבסס עליהם את מסילות הנהגתו.

וככל  ההרגל,  כח  גם  בו  פועל  חייו  בהמשך  וגם  עתה  גם  ואמנם 
ונקודת  גבוהה,  בדרגה  לעמוד  עליו  יקל  בטוב  מורגל  שיהיה 
הבחירה והמלחמה שלו תתחיל ממקום יותר גבוה. אולם הרגלים 
אלו נתונים אצלו במבחן, ולפעמים האדם בוחן את דרכו ותוהה 

האם דרכו נכונה על פי הוראת החכמה.
להגביר  אלו  יסודות  ללמדו  הוא  החינוך  עבודת  עיקר  זה  ובגיל 
בנפשו רגש החוב ורגש החביבות לקיום התורה והמצווה ההלכה 
והמוסר, ורגש המצפון ליושר וצדק. וללמדו לשבור את מידותיו 
זו,  לעבודה  להיכנס  מסוגל  כבר  הוא  עתה  כי  יצרו,  את  ולכפות 
וכה  ברש"י,  האמורים  יסורין'  ו'הכבדת  התוכחות'  'לימוד  והוא 
יהיה מוסיף והולך בעז"ה עד שיהיה לאיש בשלימות וכבר יהיה 
מורגל בעבודה זו לייסר את עצמו וללכת באורחות תורה חכמה 

ויושר.
דרכו'  פי  על  לנער  'חנוך  כפשוטו  מתקיים  הללו  בשנים  רק  ולכן 
כמו שפירש רש"י דהיינו דרך שכל ימיו יתנהג בה. שניתן לכוונו 
באהבת  להכיר  אותו  שמשכילים  ידי  על  עצמו  את  לכפות  כיצד 
היושר  בדרכי  וההליכה  ה'  בקול  השמיעה  חובת  ותוקף  האמת 
לקבל  מוכן  הוא  הללו  שבשנים  כיון  האדם,  על  המוטלת  והצדק 
ולקלוט הדרכה והכוונה, ומרגיל עצמו בדרך זו. ואז בעז"ה 'גם כי 

יזקין לא יסור ממנה'.
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בסימן טוב ובמזל טוב
בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

      החתן                                         הכלה                                               

דוד                               חנה אסתר רחל

 שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום ראשון פרשת בשלח

ה' שבט תשע"ב

באולמי 'תמיר' 

כביש רמות ירושלים

החופה בשעה 6:00

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

חיים יצחק פרוש          אלימלך פרוש

ברכת מזל טוב
ליד"נ החשוב והנעלה, ראש וראשון בעשיה שבקדושה, 

מעמודי החסד בדורינו, גדול העצה ורב התושיה, המוסר ליבו 
ונפשו למען אלמנות ויתומים בלילות כבימים, איש מופלא 

רם מעלה

הרה"ח רבי מאיר אקער שליט"א
לרגל הולדת בנו במז"ט

יה"ר שתרוה רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יו"ח, 
ותצליח בכל מעשי ידיך מתוך בריות גופא ונהורא 

מעליא כל הימים.

אהרן נברוצקי טנא מלא ברכות
נשגר בזה למורינו, מורה דרכינו ומפלס נתיבותנו בדרך העולה בית ק-ל, חריף ובקי בכל מכמני 

התורה, עוקר הרים וטוחנן זה בזה בסברא, מאיר עינינו בתורת ה' בצחות ובבהירות מופלאה, המוסר 
נפשו למען תלמידי הישיבה ברוח ובגשם, ה"ה

הגאון רבי בן ציון גוטפרב שליט"א
מראשי ישיבתנו הקדושה

לרגל תת ה' השמחה במעונו בשמחת כלולות נכדו היקר
הרב יעקב קירשנבוים שליט"א

מבחירי ישיבתנו הקדושה
ויהי רצון שיקימו בית נאמן בישראל לתפארת המשפחה החשובה, וירווה מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה,  

בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות מתוך אושר וכל מילי דמיטב אמן.

ההנהלה                רבנן ותלמידהון

המרכז הגדול לחינוך
קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים

טנא מלא ברכות
שלוחה בזה אל מע"כ האברכים החשובים, המחנכים הדגולים המדריכים אותנו על דרך אמת, ה"ה

הרה"ג רבי מאיר בלוי שליט"א
על החזקת ישיבת "ימי החנוכה"

ולרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי נכדו במז"ט
הרה"ג רבי מאיר אקער שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו במז"ט
יהא רעווא שיזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל משפחתם

מתוך אושר עושר וכבוד כל הימים, ואך טוב וחסד ירדפם כל הימים.

בסימן טוב ובמזל טוב
בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

       החתן                                                 הכלה                                               

שמעון                                            הענא

 שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום רביעי פרשת בשלח

ח' שבט תשע"ב

באולמי 'ארמונות וולף (א)' 

מרכז שטנר ירושלים

החופה בשעה 4:00

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

דוד לוי                       משה ישראל קורפו

ארגון היתומים בארה"ק בנינו
טנא מלא ברכות

שלוחה בזאת מעומק ליבנו קדם האי גברא רבה ויקירא, רב התבונות וברוך הכשרון, מאיר 
פנים לכל אדם, כביר החסד והמעש למען מפעלות ה', ממצדיקי הרבים ככוכבים מזהירים, 
העומד בראש מפעלינו הקדוש ברוב עוז ועצמה, מתעסק תדיר במלאכת שמים יום ולילה 
לא ישבות, להחיות רוח שפלים ולב נדכאים, משקיע את מיטב כוחו ומרצו למען אלמנות 

ויתומים ומבין לליבם במסירות אין קץ

ה"ה הרה"ח רבי מאיר אקער שליט"א
לרגל תת ה' שמחה במעונו בהולדת הבן במז"ט 

יברכהו ה' בכל הברכות, ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח מתוך בריאות 
והרחבת הדעת תמיד, ויזכה להמשיך במלאכת הקודש ביתר שאת וביתר עז להרנין שבורי 

לב ולשמחם כשאיפתו הטהורה, וימלא ה' כל משאלות ליבו לטובה ולברכה, ובכל אשר 
יפנה ישכיל ויצליח, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל ימי חייו. 

  ההנהלה                       משפחת 'בנינו'

ברכת מזל טוב
למע"כ המחנך הדגול, בר לבב, איש רוח, רב פעלים 

לתורה ולתעודה, קרבניט החינוך, מייסד הת"ת 
הידוע לשם ולתפארת "זכרו תורת משה"

הרה"ח רבי משה קלצקין שליט"א
מנהל רשת ת"ת" זכרו תורת משה"

לרגל נישואי בתו במז"ט
יה"ר שירוה רוב נחת דקדושה מהם ומכל יו"ח. 

דוד קירשנבוים, דוד דז'לובסקי 
נפתלי הרצל, אריה הולצמן, משולם פרידמן

ברכת מזל טוב 
לידידי היקר והחשוב, אהוב למקום ולבריות, רבים נהנים ממנו עצה ותושיה, ליבם של יתומים ואלמנות ומוסר נפשו למענם תדיר

ה"ה הרב מאיר אקער שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבן במז"ט

יה"ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה ומעש"ט, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל ימי חייו
חיים צבי אייזנבך

ברכת מזל טוב 
ליד"נ איש האשכולות ורב התבונות, מאיר פנים לכל אדם

הרב מאיר אקער שליט"א
לרגל הולדת הבן במז"ט

ברוך בקר

בסימן טוב ובמזל טוב
בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

              החתן                                         הכלה                                               

ישראל צבי הרץ                     רחל צירל
 שתתקיים אי"ה בשעטו"מ

ביום שני פרשת בשלח

ו' שבט תשע"ב

באולמי 'תמיר (ב)' כביש רמות ירושלים

החופה בשעה 5:45

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

מאיר סירוטה               צבי אריה שרבינטר

נא לראות הזמנה זו כאישית
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מכתבים מקרב לב
אל כבוד ידידיי היקרים, אחים לדעה, חברי 'קהל עדת ירושלים'.

השלום והברכה!

מעולם לא פניתי אליכם באופן פומבי, ואף עתה איני רואה עצמי ראוי לשמש כשליח ציבור לעמוד בפניכם ולבקש על 

בבית  בניו  את  וחינך  שגידל  משפחה  וכראש  כאב  לבי,  מרחשי  מעט  להביע  אלא  אלו,  בשורות  באתי  ולא  קהילתנו.  נפש 
מדרשה של קהילתנו המעטירה בראשות רבינו שליט"א.

הרכים  השתילים  על  להגן  כיצד   - בדורנו  השאלות  בשאלת  שעה  שעה  יום  יום  מתחבטים  ומחנכים  הורים  רבבות 
לגדלם  הנכונה  הדרך  ומהי  ושעל,  צעד  כל  ועל  ורגע  רגע  בכל  להם  האורבות  הרבות  הרוחניות  הסכנות  מן  שבערוגותינו, 

לאהבת תורה וליראת ה' באמת. 
ימים של דיו כבר נשפכו בכדי לתת כלים ודרכים חינוכיים יעילים להצלחה בשדה החינוך. חלקם יעילים יותר וחלקם 
פחות. אולם לאחר התבוננות מעמיקה גיליתי שתודה לה' יש בידינו אחד הכלים החינוכיים החזקים, היעילים, והמוכחים 

ביותר בשדה החינוך, ולמרבה הפלא אנחנו כלל לא מודעים לו, או לפחות לעוצמתו הרבה.
הכלי רב-העוצמה הזה נקרא – 'קהל עדת ירושלים'. כולנו, או לפחות רובנו, נולדנו לתוך הווייתה המיוחדת של קהל עדת 

ירושלים, ולכן קשה לנו להבין את מה שיש לנו. 
האם יש לנו מושג עם איזה מטענים של חיות חוזר בחור משבת התאחדות. האם ניתן לשער עם איזה חשקת התורה הוא 
חוזר מ'קבוצה' ששמע זה עתה.כמה שמחה והתלהבות ניטעים בלבבו באותן שעות של ריקודים בשמחת בית השואבה, או 

בפורים. 
כל אחד יודע מה כוחה של טפיחת שכם אחת, הסיפורים ידועים, כל שכן וקל וחומר כשבחור יודע שיש לו אוזן קשבת ולב 
מבין של מדריך מנוסה שעומד לצידו וקשוב לרחשי ליבו בכל זמן, מתוך ידידות וקירבת הלב. ועדיין לא דיברנו על החברים 
הקרובים ועל החברה המגובשת והתומכת מחד, והקנאת סופרים שהיא יוצרת מאידך, שאין לה שום תחליף בשדה החינוך. 
שליט"א,  רבינו  של  תורתו  מבאר  כסדרן  תמידין  סופגים  אנו  אותו  נתפס,  הבלתי  הרוחני  הקנין  על  דיברנו  לא  ועדיין 
שנוטע בנו בכל עת זרעי אמונה צרופה, אהבת ה' טהורה, אהבת תורה ויראת שמים שזורים להפליא בעומק כוונת המצוות 
המעניקים להם טעם עמוק ומיוחד. ומי מדבר על מפעל "חתני תורה והלכה" הנשגב שפארותיו מפארים את כותל המזרח 
ובעז"ה  ויר"ש,  לתורה  בנינו  את  מגדלים  בהם  אשר  המיוחדות,  הקדושות  הישיבות  את  הזכרנו  לא  ועדיין  קהילתנו.  של 

מוציאים פירות נפלאים. כה יתן ה' וכה יוסיף.
אם  באישיותם.  האיתן  הבסיס  בבניין  נוספת  אבן  מתווספת  ירושלים,  עדת  בקהל  נמצאים  שילדינו  יום  שכל  ספק  אין 
נחסיר חלילה אבן אחת או יותר, עלול ח"ו כל הבנין להתערער ולקרוס. אולם, גם הקהילה עצמה בנויה מאבנים רבות. כל 

אחד מאתנו הינו אבן יסוד בבניין המפואר הזה. כל אחד חייב לחזק את האבן שלו. כי אם לא עלול ח"ו הכל לקרוס. 
אם רק נתבונן מעט כמה אנחנו קיבלנו ועדיין מקבלים מהמקום הזה, וכמה עתידים ילדינו וצאצאינו לקבל, הרי שכל מה 

שרק ניתן יהיה כאין וכאפס, לעומתם.
בידידות נאמנה
ישעי' רוזנברג

לבבי  מרגשי  מעט  להביע  באתי 
האברכים  לנו  יש  כאשר  ההומה, 
ההזדמנות  הקדושה  דקהילתנו 
טובה  ולהכיר  ולהוקיר  להעריך 
לקהל עדת ירושלים בראשות רבינו 
חיים  אורחות  המדריכנו  שליט"א 
צאצאינו  ובלבות  בלבבנו  ונוטע 
האמונה  בדרך  הטוב,  מאוצרו 
הפשוטה כשאיפתנו הטהורה, הלא 
נשתדל,  אשר  כל  שנעשה,  מה  כל 
יהיה כאין וכאפס לעומת מה שאנו 
ממלאים כלינו הרוחניים מבאר מים 
חיים הנובעים ללא הרף להשקותנו 
אך  ועבודה,  תורה  של  ממעיינה 
כולנו  להתאחד  הזמן  שכעת  ברור 
המשך  למען  ולהתגייס  יחד,  כאחד 
ימוט  שלא  הקהילה,  של  קיומה 
שכולנו  המעיין  ייבש  שלא  הבית, 
ובהתבונני  בערגה.  ממימיו  שותים 
שהנני  יקרה  אבן  שכל  מוצא  אני 
בונה  אני  הקהילה,  בבניין  בונה 
ולא  ביתי,  חומות  בבנין  נוסף  נדבך 
בגשמיות כי אם ברוחניות, בבחינת 
שקלי הקודש, חן חן לכל העוסקים 
שתשרה  ואברככם  והמסייעים, 

שכינה במעשי ידיכם.

פינחס אברהם
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