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יציאת  של  ותכליתה  שורשה 
בתורה פרשיות  ארבע  מצרים – 

העוסקות  התורה  פרשיות  במכלול  בעיון 
ביציאת מצרים עולה תמיהה הדורשת ביאור רב, 
שוב ושוב מופיע ציווי הקב"ה למשה להוציא את 
בני ישראל ממצרים, ארבעה פעמים חוזר ונשנה 
בסגנון  פעם  ובכל  למשה  השי"ת  של  דיבורו 
מחודש ובהדגשות שונות, אולם עיקרי הדברים 
פרעה  אל  ללכת  מצווהו  שה'  פעם  בכל  חוזרים 
לצאת  פרעה  להם  יתן  לא  בתחילה  כי  ומודיעו 

ורק אחר המכות וביד חזקה יוציאם מארצו.

ראה  למשה  ה'  אומר  הסנה  במחזה  תחילה 
ועתה   -  - במצרים.  אשר  עמי  עני  את  ראיתי 
בני  עמי  את  והוצא  פרעה  אל  ואשלחך  לכה 
הציווי  של  זו  פרשה  ז).  (ג,  ממצרים  ישראל 
היציאה  אודות  מרע"ה  של  בשאלותיו  נמשכת 
שבענוותנותו מסרב ללכת, עד שבסופו של דבר 

מתרצה לדבר. 

בהמשך פרשת שמות חזר משה למדין ובהיותו 
אל  ה'  ויאמר  למשה -  מחודש  דיבור  נאמר  שם 
משה במדין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים 
כה  פרעה  אל  ואמרת  וגו'  נפשך  את  המבקשים 

אמר ה' בני בכורי ישראל ואומר איליך שלח את 
בני ויעבדני וגו' (ד, יט).

באמצע  עתה  הוא  שהרי  מאד,  תמוה  וזה 
ישראל,  את  להוציא  לפרעה  ה'  מאת  שליחותו 
וכבר הוחלט כי ילך למצרים, ורק חזר אל חותנו 
ביתו,  בני  את  ולקחת  למצרים  שהולך  להודיעו 
ולשם מה נצטווה מחדש. וגם ניתן לו נימוק 'כי 
שנראה  נפשך',  את  המבקשים  האנשים  כל  מתו 
רדיפת  מחמת  רק  ממצרים  שברח  שמכיון  מזה 
לו  נאמר  כן  על  נפשו,  את  המבקשים  האנשים 
עתה שיוכל לשוב, וזה תמוה כי הכי רק משום כך 
ושליחות  תפקיד  לו  שניתן  אחר  למצרים,  ישוב 

מאת ה'. 

וארא,  פרשת  בתחילת  הפליאה  תעלה  ביותר 
משה  אל  אלוקים  וידבר   - הכתוב  שמתחיל 
ויאמר אליו אני ה'. וארא אל אברהם וכו' ושמי 
בריתי  את  הקימותי  וגם  להם.  נודעתי  לא  ה' 
אתם וגו'. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל 
והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני  אמר  לכן  וגו'. 

אתכם מתחת סבלות מצרים וגו' (ו, ב-ו).
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יציאת  על  משה  את  לצוות  וכפל  הקב"ה  חזר  מה  לשם  הקושי  עצם  ומלבד 
בפרשת  בארוכה  העניין  כל  נתפרש  שכבר  אחר  השלישית,  הפעם  זו  מצרים 
שמות. הנה תמוה מאד שצורת הכתוב כאן הוא כאילו מתחיל זה עתה דבר 
מדבר  שהקב"ה  הראשונה  הפעם  זו  וכביכול  מעולם,  עליו  דובר  שלא  חדש 
עם משה אודות היציאה ממצרים, ואין הכתוב מתייחס כלל לכל מה שדובר 
בפרשת שמות, אלא מפרט כמה טעמים ונימוקים שמחמתם רצון ה' להוציא 

את ישראל ממצרים, ועל כן הוא שולח את משה אל פרעה.
לפרעה  שליחותו  אודות  רביעית  פעם  משה  את  ומצווה  הקב"ה  חוזר  ועוד 
והוצאת ישראל ממצרים, אחר פרשת יחוס משה ואהרן - ויאמר ה' אל משה 
ראה נתתיך אלוהים לפרעה וגו'. ואני אקשה את לב פרעה וגו' ולא ישמע 
בני  עמי  את  צבאותי  את  והוצאתי  במצרים  ידי  את  ונתתי  פרעה  אליכם 
ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. וידעו מצרים כי אני ה' בנטותי את 

ידי על מצרים וגו' (ז, א-ה). 
ושוב עולה ומתעצמת התמיהה, מה נתווסף באמירה זו, ולשם מה בא ציווי 
וכל  יתירי.  כקראי  נראה  זה  שכל  פרעה,  אליכם  ישמע  שלא  הפירוט  וגם  זה 

העניין תמוה ביותר ודורש ביאור רב.
*

ביארנוהו  וכבר  בתורה,  ומרכזי  גדול  יסוד  להקדים  עלינו  זאת  כל  ולבאר 
בכמה מקומות והוא היסוד של 'פרשה שנשנית'. שכל מצוה בתורה שחזרה 
ונשנית שני פעמים או יותר, משמעות הדבר שיש כמה שרשים וגוונים למצוה 
שנכתבה  פרשה  כל  אך  יחדיו,  עניינים  כמה  מתקיימים  המצוה  ובעשיית  זו, 
הלכות  ויש  בה.  הכתוב  המסויים  השורש  מצד  המצוה  את  לחייב  באה 
הנובעות מצד אחת הפרשיות ולכן הן נכתבו רק באותה הפרשה, אך בקיום 
כל  בה  חלים  כאחת,  הפרשיות  כל  מצד  שמתקיימת  מכיון  בפועל  המצוה 

ההלכות והדינים שנאמרו בכל הפרשיות יחדיו. 
שנאמרה  פרשה  כל   - מקומות  בכמה  הגמרא  מאמר  עומק  בזה  וביארנו 
עבור  שהרי  סד:).  קמא  (בבא  בה  שנתחדש  לדבר  אלא  נשנית  לא  ונשנית 
אותה הלכה שנתחדשה בה לבד לא היה צורך לתורה לשנות את כל הפרשה, 
שהיה  הכוונה  אלא  הראשונה.  לפרשה  להצטרף  הלכה  אותה  יכולה  והיתה 
ומחמתה  בה,  שנתחדש  המחודש  הגוון  מחמת  הפרשה  את  לשנות  צורך 

נובעת אותה הלכה מחודשת שאינה יכולה להיכתב אלא בה.
המחייבים  ונימוקיהם  שרשיהם  כפי  הדברים  נכתבו  שבכתב  בתורה  והנה 
בפועל  אבל  ושרשיהם.  טעמיהם  לפי  הפרשיות  נתחלקו  ולכן  קיומם,  את 
פרטי  כל  עם  אחת  בעשיה  המצוה  שמתקיימת  לחכמים  להו  קים  בקיום 

דיניהם המפוזרים בפרשיות השונות. 
התמידין,  פרשיות  כגון  זו  דרך  על  שבתורה  מצוות  בכמה  ביארנו  [וכבר 
פרשיות המוספין, פרשיות עשיית הקטורת, פרשיות הדלקת הנרות, פרשיות 
קרבן  פרשיות  במקדש').  התמידיות  המצוות   – מלך  'בן  הפנים. (ספר  לחם 
פסח (ספר 'בן מלך – חג המצות'). פרשיות שביתת השבת ('בן מלך – שבת 
(סידרת  בשגגה  נפש  הורג  ופרשיות  רוצח  פרשיות  בקרוב),  היו"ל  קודש' 
מאמרי 'האור הגנוז בחמשת הספרים' תורה ודעת גליון 38 ואילך) והארכנו 

בביאור יסוד זה בכל אחד מהפרשיות על מקומו.]
אמנם מה שיש להוסיף על זה דבר יותר מחודש, שלא רק במצוות והלכות 
מקומות  בכמה  מצינו  התורה  בסיפורי  גם  אלא  פרשיות,  כפילות  מצינו 
מהפעמים  אחד  ובכל  פעמים,  כמה  העובדות  אותם  את  מספרת  שהתורה 
העובדות  שבאותם  דומה,  הדברים  יסוד  בזה  וגם  מסויימים.  שינויים  ישנם 
מקום  בכל  את הדברים  מספרת  כמה משמעויות ופנים שונים, והתורה  היו 

מחדש מצד הפן המסויים שאותה פרשה באה לתאר.

והנה בכל אלו הפרשיות החוזרות ונשנות, הן במצוות, והן בסיפורי התורה, 
מתעלמים  מסויים  באופן  פרשה  נאמרת  שכאשר  היא  התורה  של  דרכה 
מהפרשיות האחרות, ואין מתייחסים לכך שכבר הוזכרה מצוה זו או סיפור 
זה באופן אחר. ויתכן שהסיבה לזה הוא משום שבכך מתבלט בתוקף הגוון 
הנוספות,  הפרשיות  מבלי  גם  עצמי,  מהלך  בו  שיש  זו  פרשה  של  המסויים 
אחד  כל  של  תוקפו  ומתטשטש  קהה  היה  כאחד  מתערבים  היו  ואילו 

ממהלכים בפני עצמו. והבן.
*

ונביא כאן שני דוגמאות בולטות בסיפורי התורה, האחת בתחילת התורה 
הבריאה  ימי  ששת  בסדר  מופיע  שתחילה  הראשון,  האדם  בריאת  בסיפור 
ובעוף  הים  בדגת  וירדו  כדמותנו  בצלמנו  אדם  נעשה  אלוקים  ויאמר   –
השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ. ויברא אלוקים 
את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם. (בראשית 

א, כו-כח).

בפסוקים אלו שבתוך סיפור הבריאה של היום השישי מששת ימי בראשית, 
ובדמות  בצלם  האדם  נברא  בו  ונעלה,  נשגב  באופן  האדם  בריאת  מתואר 
אלוקים, והוא יהא כובש ורודה ומושל בכל הברואים. האדם מתואר כמלך 
הברואים  וכל  הבריאה  חלקי  כל  את  האלוקים  ברא  שבתחילה  הבריאה, 
הממלאים אותה, ואחר כך נברא האדם הנכבד, אשר עבורו הוכן הכל, והוא 
ובעוף  הים  בדגת  וירדה  ישלוט  והוא  לנחלה,  לו  ותהיה  העולם  את  יכבוש 

ובבהמה ובכל הארץ.
אולם בצד פרשה זו, מופיעה אחריה פרשה נוספת בה מתואר בריאת האדם 
באופן שונה, פרשת 'אלה תולדות השמים והארץ בהבראם', ובפרשה זו ישנם 
שמתקבל  עד  העניין,  השתלשלות  ותיאור  הגישה  בכל  מהותיים  הבדלים 
והארץ  השמים  תולדות  אלה   – האדם  בריאת  כל  על  לגמרי  שונה  מבט 
יהיה  טרם  השדה  שיח  וכל  ושמים.  ארץ  אלוקים  ה'  עשות  ביום  בהבראם 
בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה' אלוקים על הארץ, ואדם 
האדמה.  פני  כל  את  והשקה  הארץ  מן  יעלה  ואד  האדמה.  את  לעבוד  אין 
וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי 

האדם לנפש חיה (ב,ד).
בפרשה זו אין נזכר שהאדם נברא ב'צלם ובדמות אלוקים', אלא – 'וייצר ה' 
אלוקים את האדם עפר מן האדמה'. גם תכלית בריאתו המצויינת בפרשה זו 
הינה הפוכה בתכלית מהמתואר בפרשה הראשונה, כאן תפקידו של האדם 
חסר  היה  ושמים  ארץ  שבבריאת  שמאחר  העולם.  עבור  משמש  להיות  הוא 
שלימות, שלא היה בהם שיח ולא צמח עשב משום שאין אדם שיעבוד את 
האדמה, על כן יצר האלוקים את האדם אשר הוא יעבוד את האדמה וישלים 
את  שם  והניח  מקדם  בעדן  גן  האלוקים  נטע  כאשר  וגם  חסרונותיה.  את 

האדם, היה זה במטרה בכדי 'לעבדה ולשמרה'. 
ואותו  עצמו  אדם  אותו  ולכן  כפולה,  גישה  האדם  בבריאת  שהיה  והיינו 
את האדם  ברא  מעשה בריאה מופיע בשני אופנים שונים, כלומר שהקב"ה 
בשני מבטים שונים, האדם יש לו שני פנים ושניהם אמת, ובכל פרשה מתואר 

פן אחד של בריאתו.
וכאן הרי אי אפשר לומר שמדובר בשני עובדות, שהרי לא נברא אלא אדם 
אחד, ובכל זאת חוזרת התורה ומתארת את בריאתו בשני פרשיות, במילים 
של  ובמהותו  במציאותו  שיש  משום  והיינו  לחלוטין,  שונה  ובסגנון  שונות 
בפן  עוסקת  פרשה  וכל  משניהם,  מורכב  והוא  ופנים,  מבטים  כמה  האדם 

המיוחד שלה בפני עצמה, בלי לציין שישנו פן נוסף.
*

המשך מעמוד הקודם
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המשכן.  בהקמת  העוסקות  הפרשיות  הם  זה  ליסוד  נוספת  בולטת  דוגמא 
סיפור זה חוזר ונשנה בשלושת החומשים שמות, ויקרא, במדבר, ובכל אחד 
מהם מסופר חלק שונה, מתוך שהכתוב מתעלם לגמרי מהפרשיות האחרות.
הפעם הראשון בפרשת פקודי – ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד 
את  וישם  אדניו  את  ויתן  המשכן  את  משה  ויקם  המשכן.  הוקם  לחודש 
קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו. וגו'. - - ויכס הענן את אהל מועד 
וכבוד ה' מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו 

הענן וכבוד ה' מלא את המשכן (שמות מ, יז).
אותו היום עצמו (לפי דעת רוב הדעות בחז"ל והמפרשים) מתואר בפרשת 
ולבניו  לאהרן  משה  קרא  השמיני  ביום  ויהי   - לגמרי  שונה  מזווית  שמיני 
לעולה  ואיל  לחטאת  בקר  בן  עגל  לך  קח  אהרן  אל  ויאמר  ישראל.  ולזקני 
תמימם והקרב לפני ה' וגו'. כי היום ה' נראה אליכם. - - ויבוא משה ואהרן 
אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד ה' אל כל העם. ותצא אש 
העם וירונו  ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל  מלפני 

ויפלו על פניהם (ויקרא ט, א-כה).
 - שונה  זווית  מתוך  המזבח  חנוכת  על  שוב  בתורה  מסופר  נשא  בפרשת 
ואת  אתו  ויקדש  אתו  וימשח  המשכן  את  להקים  משה  כלות  ביום  ויהי 
נשיאי  ויקריבו  אתם.  ויקדש  וימשחם  כליו  כל  ואת  המזבח  ואת  כליו  כל 
ישראל ראשי בית אבותם הם נשיאי המטות הם העומדים על הפקודים. - - 
ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום המשח אותו ויקריבו הנשיאים 
את קרבנם לפני המזבח. - - - ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע 
את הקול מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הכרובים 

וידבר אליו (במדבר ז, א-פט).
וביארנוהו במקום אחר (תורה ודעת גליון 41  מאמר האור הגנוז בחמשת 
הספרים), שבכל חומש עוסקת התורה בפן נוסף שישנו במצוות בנין המשכן 
שוכן  הקב"ה  שיהיה  א.   - ומטרות  עניינים  שלשה  זו  במצוה  שיש  והמקדש, 
הפרשה  עוסקת  ובזה  בתוכם'.  ושכנתי  מקדש  לי  'ועשו   – קרובו  עם  בתוך 
בספר שמות בפרש פקודי. ב. לבנות מקום להקרבת הקרבנות ולעבוד לפניו 
הקמת  יום  מאורע  מתואר  זה  ומצד  ויקרא,  ספר  של  עניינו  שזה  יתברך, 
ולמלוך  להנהיגנו  לפנינו  מתהלך  הקב"ה  להיות  ג.  שמיני.  בפרשת  המשכן 
עלינו, וישראל שוכנים סביבו כגדודי מלך. והוא עניינו של ספר במדבר, ומצד 

זווית זו מתואר הדבר בפרשת נשא. עיי"ש בארוכה.

*
לאור יסוד מרכזי זה יבוארו על מכונם הפרשיות העוסקות ביציאת מצרים, 
דבר דבור על אפנו. דהיינו שהיה לדיבורו של ה' עם משה להוציא את ישראל 
ממצרים, כמה וכמה פנים ושרשים, שכל אחד מהם עומד כשלעצמו כסיבה 
במטרה  המופתים  כל  את  ולעשות  פרעה  אל  ללכת  משה  על  שעבורו  וטעם 
להוציאם ממצרים. ולכן נאמרו בזה למשה ארבעה ציוויים בארבע פרשיות, 

דהיינו שיש ארבעה פנים וסיבות שונות זו מזו בדבר זה.
אלא  בחברתה,  מתייחסת  אחת  פרשה  אין  והמצוות  המקומות  בכל  וכמו 
כל  בלי  מראשיתו  העניין  כל  את  ומספרת  עצמה,  בפני  עומדת  אחת  כל 

התייחסות לפרשיות הנוספות.

פרשה ראשונה – 'וארד להצילו מיד מצרים'

הקב"ה  מקדים  ובה  בסנה,  משה  אל  ה'  שדיבר  מה  היא  הראשונה  הפרשה 
למשה ומבאר לו את הסיבה שמחמתה בא לגאול את ישראל. 

שמעתי  צעקתם  ואת  במצרים  אשר  עמי  עני  את  ראיתי  ראה  ה'  ויאמר 
מפני נוגשיו, כי ידעתי את מכאביו. וארד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן 
הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני 
והחתי והאמורי והפרזי והחיוי והיבוסי. ועתה הנה צעקת בני ישראל באה 

אלי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אתם (שמות ג, ז-ט).
כפי העולה מפסוקים אלו הסיבה להוצאת עם ישראל ממצרים היא מחמת 
את  בראותו  עליהם  וחמל  להצילם  נחלץ  שהקב"ה  ישראל,  עם  של  הסבל 
עניים ומכאובם. וגם מה שמבטיחו להעלותם אל ארץ כנען הוא בכדי להיטיב 

עמהם משום שהיא 'ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש'.
בין  'ברית  של  ההבטחה  את  לקיים  כדי  באה  זו  פרשה  שיסוד  ונראה 
הבתרים', שתוכנה שהקב"ה בחר באברהם אבינו באהבתו אותו, וכל תכלית 
את  ינחל  אשר  גדול  לגוי  ולעשותו  אברהם,  עם  להיטיב  כדי  הוא  זאת  ברית 
הארץ הטובה - ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את 
הארץ הזאת לרשתה. - -  ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ 
לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. - - וגם את הגוי אשר יעבודו 
דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. - - - ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית 
לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת 

וגו'. (בראשית טו, ז-יח). 
לא  כי  ידעתי  ואני   - למשה  נאמר  שמות  בפרשת  זה  דיבור  בהמשך  ואכן 
יתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. ושלחתי את ידי והכיתי את 
מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם (שמות ג, 

יט-כ). 
כלומר שהקב"ה מפרש למשה כיצד יתקיים מה שהובטח לאברהם אבינו - 
וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי (בראשית טו, יד). ועל זה אומר לו שזה 
יהיה באופן שפרעה לא יתן להלוך, ומתוך כך יפליא ה' להכותו מכות נאמנות, 

ומצרים תספוג את המכות והעונשים הראויים לה.
וזה גם הביאור בסגנון הלשון כאן - 'והכיתי את מצרים', מה שאין כן בשאר 
הפרשיות שאף שנזכרים 'שפטים גדולים', לא נמצא הלשון 'והכיתי'. כי מצד 
כנקמה  והיינו  מצרים,  את  ולהעניש  להכותם  במטרה  המכות  באו  זו  פרשה 

ועונש על עינוי בני ישראל, וכהבטחת ברית בין הבתרים. 
ועוד אמר הקב"ה למשה בפרשה זו - ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים 
והיה כי תלכון לא תלכו ריקם. ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף 
וכלי זהב ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם ונצלתם את מצרים (ג, 

כ-כב).
והנה דיבור זה היה בתחילת הליכת משה לפרעה, ועוד היה זמן רב עד שיגיעו 
לידי כך, ואכן חזרו ונצטוו על הדבר בשעת מעשה בפרשת בא בערב יציאתם 
דברינו  לפי  אכן  כאן.  זה  דבר  נזכר  טעם  מה  ביאור  צריך  כן  ואם  ממצרים. 
ממצרים  יציאתם  פרשת  כלל  את  למשה  מסר  שהקב"ה  מבוארים,  הדברים 
הנובעת מצד גדר זה של ברית בין הבתרים, ומפרט לו כיצד יתקיימו כל חלקי 
יציאה זו. ובזה אמר לו כיצד יתקיים מה שהובטח לאאע"ה - ואחרי כן יצאו 

ברכוש גדול (בראשית שם). 

פרשה שניה – 'אני הוי"ה אלוקיכם המוציא אתכם'

היא  ממצרים  ישראל  עם  הוצאת  של  עצמה  בפני  העומדת  נוספת  פרשה 
האמורה בתחילת פרשת וארא. 

מתורתו של רבינו שליט"א

המשך בעמוד הבא
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יצחק  אל  אברהם  אל  וארא  ה'.  אני  אליו  ויאמר  משה  אל  אלוקים  וידבר 
בריתי  את  הקימותי  וגם  להם.  נודעתי  לא  ה'  ושמי  שד-י  בא-ל  יעקב  ואל 
ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  לכן  וגו'.  נאקת  את  שמעתי  אני  וגם  וגו'.  אתם 
והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וגו'. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי 
לכם לאלוקים וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות 

מצרים' (שמות ו, ב-ז).
וכאמור, כאן בולטת במיוחד אי ההתייחסות לכל הנאמר לעיל, וזאת כמו 

שנתבאר כי כאן נאמרה פרשה מחודשת בכל המטרה של יציאת מצרים.
להופיע  בא  שהקב"ה  משום  באה  זו  בפרשה  ממצרים  ישראל  בני  הוצאת 
והנפלאות  הניסים  ידי  על  יתקיים  זה  ודבר  ישראל,  עם  על  'הוי"ה'  בשמו 

שעמהם יוציאם ממצרים, ובכך הם יכירו כי 'הוי"ה' הוא אלוקיהם. 
היה  לא  לאבות  שנתגלה  שלמרות  למשה  הקב"ה  ואמר  שפתח  מה  וזה 
הגיע  ועתה  הוי"ה,  שם  של  והניסית  הנפלאה  ההנהגה  גילוי  אלו  בגילויים 

הזמן לגלות שהוא בא בשם הוי"ה להיות להם לאלוקים.
בשמות  עתה  תבוא  הגאולה  כי  למשה  ה'  גילה  שמות  בפרשת  שגם  ואף 
'אקי"ק' ו'הוי"ה', זה היה משום שמשה שאל אותו - 'ואמרו לי מה שמו מה 
אומר אליהם' (שמות ג, יג). אבל שם לא נאמר שזו המטרה בהוצאתם, אלא 
במטרה  פותחת  הפרשה  יסוד  כל  כאן  אולם  זה.  שם  בבחינת  ינהיגם  שהוא 
זו, ולא משום ששאל אותו אלא מלכתחילה אומר לו ה' - 'אני הוי"ה' 'ושמי 
הוי"ה לא נודעתי להם' 'לכן אמור לבני ישראל אני הוי"ה', 'וידעתם כי אני 

הוי"ה אלוקיכם'.
ומצד פרשה זו, כל ההוצאה מסבלם וגאולתם מעבודתם הקשה, והכאת מצרים 
הגילוי  יהא  ידיהם  שעל  תימצי  היכי  רק  הוא  גדולים'  ובשפטים  נטויה  ב'זרוע 
שבשם הוי"ה הוא להם לאלוקים. וכדכתיב בפרשת ציצית 'אני הוי"ה אלוקיכם 
אלוקיכם'  הוי"ה  אני  לאלוקים  לכם  להיות  מצרים  מארץ  אתכם  הוצאתי  אשר 
(במדבר טו, מא). וכן כתיב -  'אני הוי"ה אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ 

מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוקים' (ויקרא כה, לח)
*

ונראה שפרשה זה מכוונת כנגד 'ברית מילה', דהנה הקב"ה כרת עם אברהם 
שני בריתות, ברית בין הבתרים, וברית מילה. 

נכרת  הבריתות  שבשני  שאף  גליון 12)  ודעת  במקו"א (תורה  ביארנו  וכבר 
לנחלה,  כנען  ארץ  לו  ניתן  ובשניהם  אבינו  ואברהם  הקב"ה  בין  קשר  ברית 
ברית  נכרת  הבתרים  בין  בברית  כי  הבריתות.  שני  בין  יסודי  הבדל  ישנו 

והתקשרות מאת ה' להיטיב עם אברהם אבינו ולתת לו רוב טוב וברכה. 
שם  שנאמר  כמו  יותר  הרבה  ונשגבה  עליונה  מעלה  היא  מילה  ברית  אולם 
- והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם 
ארץ  את  אחריך  ולזרעך  לך  ונתתי  אחריך.  ולזרעך  לאלוקים  לך  להיות 
(בראשית  לאלוקים  להם  והייתי  עולם  לאחוזת  כנען  ארץ  כל  את  מגוריך 

יז, ז-ח). 
והוא  לה'  לעם  יהיו  אחריו  וזרעו  שאברהם  הוא  תוכנה  מילה  שברית  הרי 
יהיה להם לאלוקים, וגם נתינת ארץ ישראל היא מצד גדר זה שעל ידי שהם 
יושבים בארצו הוא להם לאלוקים, וכמו שכתב רש"י שם שהדר בארץ דומה 

כמי שיש לו אלו-ה.
והרי עניין זה עצמו הוא כל התוכן של פרשה זו בריש פרשת וארא – שכותרתה 
היא 'אני הוי"ה – ושמי הוי"ה לא נודעתי להם', ומסיימת - 'ולקחתי אתכם 

לי לעם והייתי לכם לאלוקים וידעתם כי אני הוי"ה אלוקיכם'. 
ואילו הפרשה בשמות שהיא כנגד ברית בין הבתרים, כאמור, כותרתה היא 

'ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים - - וארד להצילו'. ומסיימת בטובה 
שיעניק ה' לבני ישראל - 'ונצלתם את מצרים'.

[והנה בפרשת וארא  נאמר - וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל 
משה מקוצר רוח ומעבודה קשה (שמות ו, ט).

בבשורת  ושמחו  בקולו  ששמעו  נאמר  שמות  בפרשת  כי  יפלא  ולכאורה 
הגאולה - ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה את ענים 

ויקדו וישתחוו (שמות ד, לא). ומה נשתנה דיבור זה מדיבור זה
להצילם  שהנימוק  שמות  בפרשת  כי  מבואר,  העניין  דברינו  יסוד  לפי  אכן 
סבלם,  בתוך  גם  כרויה  אזנם  היתה  זה  ולדבר  עניים,  את  שראה  משום  הוא 
לה'  והודו  וצרותיהם,  מסבלם  לצאת  וחפצם  תקוותם  כל  זה  הרי  ואדרבה 

והשתחוו לו על זה. 
לעומת זאת בפרשה זו אשר בא לבשרם על הגאולה מצד המטרה הנשגבה 
ולעניינים  לעם,  לו  יהיו  והם  לאלוקים  להם  ושיהיה  הוי"ה  שם  את  לגלות 

נשגבים אלו לא היתה דעתם פנויה 'מקוצר רוח ומעבודה קשה'.]

פרשה שלישית -  'וידעו מצרים כי אני ה''

לאחר שנצטווה משה ללכת אל פרעה בתחילת פרשת וארא, שוב מוצאים 
פרשה נוספת בה ה' חוזר ואומר למשה להוציא את ישראל ממצרים, בסגנון 
ובביטויים חדשים. [ורק לאחר כל הפרשיות הללו מסופר בתורה על הליכת 

משה בפועל לפרעה עם האותות].
ויאמר ה' אל משה ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך. 
בני  את  לח  וִשׁ פרעה  אל  ידבר  אחיך  ואהרן  אצוך  אשר  כל  את  תדבר  אתה 
ישראל מארצו. ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותי ואת מופתי 
בארץ מצרים. ולא ישמע אליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את 
צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. וידעו מצרים 
כי אני ה' בנטותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם (שמות 

ז, א-ה).
מלבד  כי  מצרים.  ביציאת  שישנו  נוסף  עניין  מצד  באה  זו  פרשה  כי  נראה 
זאת שהקב"ה בא להשרות אלקותו על ישראל ולהנהיגם בשם הוי"ה כאמור 
בפרשה הקודמת. יש עוד רצון לפניו להודיע ולפרסם את שמו ומלכותו על 
כל העולם, וגם גילוי זה היה באופן עצום בעת יציאת מצרים, וכמאמר הפייטן 

בשיר היחוד 'ובמצרים החילות להודיע כי מאד נעלית'. 
וכן כתיב - מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו 
שם עולם. מוליכם בתהומות כסוס במדבר לא יכשלו. כבהמה בבקעה תרד 
יב-יד).  סג,  (ישעיה  תפארת  שם  לך  לעשות  עמך  נהגת  כן  תניחנו  ה'  רוח 
ותתן אותות ומופתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו כי ידעת כי הזידו 

עליהם ותעש לך שם כהיום הזה (נחמיה ט, י).
כי עד אז העולם לא הכיר את שם ה' וכן טען פרעה 'לא ידעתי את ה'', ואז 
בעולם,  והנהגתו  מציאותו  לגלות  והאותות  המכות  בכל  בעולם  ה'  הופיע 
בשמים  השולט  הוא  אשר  בעולם  אלוקים  שיש  ולעולם  לפרעה  להראות 

ובארץ.
את  והרביתי  פרעה  לב  את  אקשה  'ואני  מיוחד  באופן  כאן  מודגש  ולכן 
אותותי ואת מופתי בארץ מצרים'. כי מצד מטרה זו יש עניין מיוחד להרבות 

את האותות והמופתים במצרים.
כדי  רק  יהיה  המכות  וריבוי  די,  אין  עדיין  בזה  שגם  לבאר  ממשיך  והפסוק 
והנהגתו  ה'  במציאות  מצרים  הכרת  עיקר  אולם  תפארתו.  שם  את  להגדיל 
תהיה על ידי היציאה ממצרים בנטיית יד ה' עליהם ויציאת ישראל מתוכם. 

המשך מעמוד הקודם

בעניינא דיומאבעניינא דיומא
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– 'וידעו מצרים כי אני ה' בנטותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל 
מתוכם'.

הקשה  זו  מטרה  שעבור  פעמים  כמה  מוזכר  המכות  על  בהתראות  ואכן 
הקב"ה את לב פרעה. 

כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה' (ז, יז). למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ 
טז).  (ט,  הארץ  בכל  שמי  ספר  ולמען  כוחי  את  הראותך  בעבור  יח).  (ח, 
למען שתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר 
התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה' (י, א-ב). 

*
ונמצא ששלשה טעמים נאמרו בריבוי המכות והאותות.

א. לפרסם את שם ה' המנהיג את העולם.
ב. להעניש ולדון את מצרים.

ג. לגלות את שם הוי"ה כאלוקי ישראל.
אכן מכת בכורות לבדה היא באה גם להוציא בפועל את ישראל ממצרים.

פרשה רביעית – 'לך שוב מצרים'

בתוך כל הפרשיות שה' מצוה את משה להוציא את ישראל ממצרים, חבויה 
עוד פרשה קצרה אשר רבו בה התמיהות.

וילך משה וישב אל יתר חותנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר 
אל  ה'  ויאמר  לשלום.  לך  למשה  יתרו  ויאמר  חיים  העודם  ואראה  במצרים 
משה במדין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח 
משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמור וישב ארצה מצרים ויקח משה 
את מטה האלוקים בידו. ויאמר ה' אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל 
ולא  לבו  את  אחזק  ואני  פרעה  לפני  ועשיתם  בידך  שמתי  אשר  המופתים 
ישלח את העם. ואמרת אל פרעה כה אמר ה' בני בכורי ישראל. ואומר אליך 
שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הורג את בנך בכורך (שמות 

ד, יח-כג).
אחיו  את  ולראות  לבקר  שמטרתו  חותנו  ליתר  משה  שאמר  מה  ואמנם 
ה',  אותו  ששלח  הנשגבה  השליחות  את  לו  לגלות  חפץ  שלא  יתכן  במצרים, 

מאיזה טעם שהיה בידו.
האנשים  כל  מתו  כי  מצרים  שוב  'לך  לו  אומר  שהקב"ה  הוא  הפלא  אולם 
שליחות  בידו  יש  שהרי  בזה  התמיהה  הוזכרה  וכבר  נפשך'.  את  המבקשים 
עילאית מאת ה' להוציא את ישראל ממצרים, ומה לו לנימוקים צדדיים כגון 

אלו שמתו האנשים המבקשים את נפשו.
ונראה שפרשה זו היא פרשה נוספת וגדר נוסף בהליכתו של משה אל פרעה 

להוציא את ישראל ממצרים.
ונעשה  גדל  כאשר  מיד  ואכן  ישראל,  את  לגאול  נועד  מלידתו  משה  הנה  כי 
לאיש נאמר - ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, 
וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את 

המצרי ויטמנהו בחול (שמות ב, יא).
'וירא בסבלותם', משמעותו שנטל על עצמו את המשימה לדאוג להם וראה 
ולבו  עיניו  'נתן   – רש"י  וכפירוש  מעינוייהם,  אחיו  את  לחלץ  תפקיד  לעצמו 

להיות מיצר עליהם'. ואכן כאשר עלתה בידו החל לפעול לשם כך.
וכאשר נודע הדבר לפרעה ביקש להרגו, כאמור שם. ונראה שרדיפת פרעה 
לנצנץ  החלה  זה  שבמעשה  אלא  מצרי,  אותו  הריגת  עבור  רק  היה  לא  אחריו 
הבן  הוא  שהוא  עתה  הבין  ופרעה  ישראל.  של  כגואלן  ותפקידו  מנהיגותו  בו 

אצטגניניו  לו  שאמרו  בחז"ל  כדאיתא  ישראל.  את  לגאול  שעתיד  היילוד 
שמושיען של ישראל נולד היום וציוה להשליך את כל הבנים היאורה.

הבנים  כל  על  פרעה  גזר  זה  ילד  שמשום  הקב"ה,  של  דרכיו  נפלאו  [ומה 
היילודים להשליכם לנהר והיתל בו ה' שבסופו של דבר הוא עצמו גידל את 

הילד הזה את מושיען של ישראל בתוך ביתוא.]
ועכ"פ מבואר שמשה החל מצד עצמו לפעול למען ישועתן של ישראל, אלא 

שהוכרח להימלט ממצרים כאשר פרעה ביקש להרגו. 
שציוהו  כלומר  ישראל,  את  לגאול  ה'  ציוהו  זה  משום  שגם  נראה  ומעתה 
שנטל  העצמית  משימתו  מצד  גם  ישראל  של  גאולתן  בעניין  לעסוק  שיחזור 
על עצמו. והוא מה שאמר לו 'לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים 
את נפשך'. דהיינו שישוב למצרים להמשיך במשימתו אשר החל בה, כי כעת 

יוכל לעשות זאת.
וכמו שנתבאר שכל פרשה באה מצד נימוק נוסף, כי אף שכבר נצטווה לעסוק 
בזה מצד שליחות ה', היה לו בזה גם משום משימתו העצמית שכבר החל בה, 

לעסוק בגאולתן של ישראל.
כל  ראה  מצרימה  לשוב  בלכתך  משה  אל  ה‘  ’ויאמר  הקב“ה  לו  והוסיף 
המופתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה'. כלומר שמצד הליכה זו של 
יוכל  עצמו,  מצד  ישראל  של  בגאולתן  לעסוק  כדי  שחוזר  מצרימה'  שוב  'לך 

להשתמש אצל פרעה בכל המופתים שניתנו לו לעשותם לזקני ישראלב.
וציוהו שכבר בלכתו בדרך יתבונן ויכין לעצמו את המופתים שיוכל לעשותם 
וככל  להתמהמה  לו  אין  ישראל  עם  בהצלת  שמדובר  מכיון  כי  פרעה  אצל 

שיוכל לזרז את העניין כן ייטבג.
בכורך'  בנך  את  הורג  אנכי  'הנה  בכורות,  מכת  רק  מוזכר  זו  בפרשה  והנה 
וכאן לא נזכרים כל המכות והמופתים כי מכיון שכאן כל המטרה רק להציל 
את ישראל משעבודם, גילה לו הקב"ה את המכה אשר בסופו של דבר היא 
שאר  כל  אבל  בכורות.  מכת  והיינו  ממצרים,  ישראל  ליציאת  הסיבה  תהיה 
המכות באו כדי להכות ולהעניש את מצרים או כדי לפרסם את שם ה'. ולכן 

כשעוסקים ביציאה בלבד אין מזכירים רק את מכת בכורות.

נכתב ע"י הרב י. מ. ו.
א. ובטעם הדבר שנתגלגל הדבר שגדל משה בבית פרעה נראה שהיה גם מטרה 
שיתגדל בבית מלוכה ויקלוט בנפשו גינוני מלכות, אשר היה נצרך להם בהיותו 
אחר כך מלך ישראל. והנה משה גדל בשני בתים, תחילה גדל בבית פרעה שהיה 
כך  ואחר  א),  בשלח  (פרשת  במכילתא  כדאיתא  העולם  בכל  ושלט  גדול  מלך 
נמלט אל בית יתרו והוא היה כהן מדין ואיתא בזוהר (ח"ב סט) שהיה כומר עליון 
לכל הע"ז שבעולם, וכמו שכתב רש"י על הפסוק עתה ידעתי כי גדול ה' מכל 
'מלמד שהיה מכיר בכל ע"ז שבעולם שלא הניח ע"ז  האלוקים (שמות יח, יא) 

שלא עבדה' הרי שהיה הרועה הרוחני הגדול שבעולם.
והנה משה היו לו שני תפקידים בעם ישראל שהיה מלך ישראל ורבן של ישראל. 
ולשם כך סיבב ה' שיגדל בשני בתים אלו שלמד וספג בהם גינוני מלכות וגינוני 

הנהגה רוחנית, ובסופו של דבר היה הוא גם מלך ישראל וגם רבן של ישראל.

ב. ובזה יתיישב גם מה שנאמר להלן בפרש וארא - 'כי ידבר אליכם פרעה תנו 
לכם מופת וגו' קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין (ז, ט). ולכאורה כבר 
נצטווה על כך כאן שאמר לו לעשות כל המופתים שבידו לפני פרעה, ואחד מהם 
הוא זריקת המטה והפיכתו לנחש, אולם להאמור זו פרשה אחרת, ומצד פרשה 

זו לא עשה אלא מופת התנין.

'ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה'  ג. ובזה יבואר גם האמור שם בהמשך הפרשה – 
שנתעסק  לפי  מיתה  נענש  מה  'ומפני   – וברש"י  כד).  ד,  (שמות  המיתו'  ויבקש 
במלון תחילה'. ונראה שזה שייך דווקא לפרשה זו, שמכיוון שציווהו ה' למהר 

אסור היה לו להתעכב על עסקי מלון.

מתורתו של רבינו שליט"א
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'כוסו של אליהו הנביא' ואמירת 'שפוך חמתך''כוסו של אליהו הנביא' ואמירת 'שפוך חמתך'
נוהגין שבאמצע עריכת הסדר של ליל פסח, מוזגין כוס וקורין אותו 
כאן  ונעמוד  חמתך'.  'שפוך  ואומרים  הדלת  ופותחין  אליהו'  של  'כוסו 

בעז"ה על שרשי המנהג והתהוותו והרבה פרטים בזה.

מקור ושורש המנהג
גם  בראשונים,  ולא  בגמרא  ולא  במשנה  לא  נמצא  לא  הזה  המנהג 
הטור והמחבר והרמ"א והנושאי כלים לא הביאוהו, וכן בסדרי ההגדות 
הקדומים. והמקור הראשון שמצאנו שמתייחס לזה הוא רבינו זעליקמן 
מבינגא (תלמיד המהרי"ל בשנות הק"נ), בספרו חידושי מהר"ז בינגא 
לא  בא  אליהו  שאין  לישראל  הוא  מובטח  יג.).  (פסחים  הגמרא  על 
בערבי שבתות וי"ט מפני הטורח. כלומר טורח להתעסק עמו ולא מצי 
להכין לצורך יו"ט ושבת. והנה ראיתי יש בני אדם בלילי פסח שמוזגין 
כוס מיוחד ומעמידין על השולחן ואומרים שזה הכוס לאליהו הנביא. 
ולא ידעתי מאין זה הטעם. ונראה דהטעם יוצא מהכא, שאם יבא אליהו 
הנביא בליל פסח, כאשר אנו מחכים ומקוים לו בזה הלילה, וצריך גם 
ואי  כוסות,  מארבע  לו  יפחתו  לא  שבישראל  עני  דאפילו  לכוס,  הוא 
ודילמא  בכוס,  לו  להתעסק  אנו  צריכין  א"כ  לשם,  מוכן  כוס  הוי  לא 
ימנע מסדר של פסח [משמע מדבריו דהיו מכינים את הכוס בהתחלת 
הסדר], ומה מאוד חשו על זה כדאשכחן מעשה ברבי אליעזר וכו' שהיו 
מסובין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותה הלילה, וכל 
יאיר  החוות  וכ"כ  ע"כ.  משובח  זה  הרי  מצרים  ביציאת  לספר  המרבה 
(בהגהות למנהגי וורמיזא סימן עז), ושוטפין הכוסות אחד יותר ממנין 

המסובין, וקורין הכוס ההוא כוס של אליהו.
ג"כ  מביא  פב),  ק  (אות  מעובין'  'פסח  בספרו  הגדולה  הכנסת  ובעל 
ישאר  ואם  פגום,  הכוס  יהיה  לא  ומעניין,  שונה  באופן  אבל  המנהג 
איזה דבר משתייתו יזהר להריק אותו הנשאר אל הקנקן דמוזג ממנו 
הרבה  [ויש  פגום,  הכוס  יהיה  שלא  למען  הכוס  וימלא  יחזור  ואח"כ 
בכל  כוסות  ארבעה  בכל  כן  ויעשה  הכוסות]  פגימת  בענין  להאריך 
פעם כשימזגם, ויש סומכין על התוספת לבדה מה שמוסיפין למזוג בו 
בכל פעם (דרשות מהרי"ל ז"ל).  ויראה שזהו המנהג שראיתי לקצת 
הצריכין  הכוסות  מן  חוץ  ריקן  אחד  כוס  בשולחן  להניח  אשכנזים, 
וקורין  שם  המסובין  מכוסות  הנשאר  כל  להריק  בשולחן,  למסובין 
אני  וכן  הזה  המנהג  והנהני  לטוב.   זכור  הנביא  אליהו  של  כוס  אותו 
נוהג, ומשיורי הכוסות הללו הניתנין בתוך הכוס הזה אני שותה בתוך 

הסעודה, עכ"ל.
והמהר"ם חאגיז בתשובה נפלאה בספרו 'שתי הלחם' (סימן מו) כותב, 
קהילות  בקצת  סמכו  מה  על  א)  אמת,  אמרי  קושט  אודיעך  שאלתני 
מאשכנז ואיטליא ששלשה ימים קודם חג הפסח מכינים את השולחן 
שעושין בו הסדר. ב) לא זו אף זו, כי בליל פסח בהתחלת הסדר מכינים 
הנביא.  לאליהו  הוא  הכוס  זה  ואומרים  יין  אותו  וממלאים  אחד  כוס 
ומניחין  הבית,  לבעל  שהסבו  המיטה  מתקנין  הסדר  גמר  אחר  ג)  
זר  כדבר  נראה  שבעיניך  אליהו,   לשם  עליו  ואומרים  יין  מלא  הכוס 
אצל ישראל, מפני שאין לו שורש וענף, ומאן דכר שמיה דאליהו הכא 
בליל פסח, ואינו אלא כניחוש נשים והבליהם. עד כאן תמצית שאלתך 

בחסרון ידיעתך.
אשר לזאת אען ואומר לך, הוה זהיר בדבריך, ואל תלעיג במנהגן של 
שהוא  נמצא  נחקור  אם  אמנם  הפחות,  לכל  היא  תורה  דכעין  ישראל 

תורה ממש. הנה המנהג הראשון שמכינים השולחן שלשה ימים קודם 
פסח, ודאי הוא זכר לקרבן פסח שהיו מבקרין אותו שלשה ימים קודם 

פסח, כמ"ש בהלכות הפסח כי פסח דורות היה מבוקר ועומד בי"ד.
עץ  וענף  למטה  שורש  לו  יש  לטוב,  זכור  לאליהו  הכוס  הכנת  ועל 
אבות למעלה וכו'. א"כ הכא זכינו לקיים מנהגן של ישראל בליל פסח 
להכין לו כסא דמהימנותא ומיטה ושולחן ערוך שבו ישראל מקיימים 
הקב"ה  לפני  ולהזכיר  ישראל  של  שבחן  להגיד  וודאי  וכו'.  הפסח  את 
שקיימו מה שקיבלו במצות הפסח התלויה במילה,  אין כאן ספק כי 
בא יבוא ברכה אליהו הנביא ז"ל בכל בתי ישראל לראות קיום המצוה 
אחת שהוא שתים, פסח ומילה, שהם מקיימים, ויעלה לנו השמיימה 
להמליץ בעד כלל ופרט למהר ולהחיש גאולתם ופדיון נפשם בגאולה 
וכותב  הנ"ל  מעובין'  ה'פסח  דברי  מביא  הוא  אח"כ  עכ"ל.  האחרונה  
עליו, נראה לי פשוט שטעות הוא בידם וחוששני להם מחטאת, כי זה 
הוא זלזול כבוד למכובד מאליו. ומסיים, ולתכלית מה שכתב הרב בעל 
כנה"ג, נוהג אני בשנים אך לא ליחס על הכוס הריקם מלא שיריים שמו 

של אליהו ז"ל.
ובהגהות 'חק יעקב' (שו"ע או"ח סוף סימן תפ), ונוהגין באלו המדינות 
הנביא.  אליהו  של  כוס  אותו  וקורין  מהמסובין,  יותר  אחד  כוס  למזוג 
ומביאו בשמו בשו"ע הרב (שם), [ומעניין שהרב בסידורו הביא מזיגת 
היעב"ץ  וכ"כ  אליהו].  כוס  הזכיר  ולא  הדלת,  ופתיחת  רביעי  כוס 
אליהו  של  כוס  אותו  וקורין  גדול  כוס  מכינים  השיר),  (שער  בסידורו 
הנביא. וכ"כ המשנה ברורה שם, ונוהגים במדינות אלו למזוג כוס אחד 
יותר מהמסובים, וקורין אותו כוס של אליהו. [אבל החיי אדם כלל ק"ל 

לא הזכירו].

הטעמים לכוס אליהו
לעיל כבר הבאנו טעם המהר"ז בינגא וטעם המהר"ם חאגיז. והחוות 
יאיר הנ"ל כתב, לפי שקורא 'כל דכפין ייתי ויכול', לכן הוא מכין כוס 
שעל  הנביא,  אליהו  של  כוס  ההוא   הכוס  וקורין  שיבוא,  לאורח  אחד 
אורח כזה אנו מצפים  ע"כ. [ואכן מצאנו במדרש שמות (יח, יב), ליל 
שימורים הוא, שבו עשה גאולה לצדיקים כשם שעשה גאולה בישראל 
כשיצאו ממצרים, ובו הציל לחנניה מישאל ועזריה מכבשן האש, ובו 
'אמר שומר אתא  הציל לדניאל, ובו המשיח ואליהו מתגלים, שנאמר 
בוקר וגם לילה' וכו'. אמר להם ה' אם עשיתי לכם תשועה באותה לילה 

הוו יודעים שאני גואלכם, ואם לא אל תאמינו שלא קרבה העת וכו'].
ובהרבה ספרי חסידות האריכו בזה בהאמונה והציפייה שאליהו בא 
בליל קדוש זה אצל כל בית יהודי שעורכים בו את הסדר. (וכ"כ מהר"ם 

חאגיז הנ"ל) ויש הרבה סיפורים על צדיקים שזכו לראותו.
[ומסופר באור פני יצחק בשם החידושי הרי"ם שהפליג בגודל צדקתו 
כשפותחין  ההגדה  באמירת  פסח  שבליל  ביהודה,  הנודע  הגה"ק  של 
הדלת ואומרין 'שפוך חמתך', היה הולך ומלוה את אליהו הנביא בכל 
המדרגות שאצל ביתו וכו', שהיה מאמין באמונה שלימה שאליהו בא 

בליל הסדר אצל כל אחד מישראל, לכן היה הולך ומלוהו].
ובערוך השולחן (סימן תפ ס"א) כתב, נוהגין לומר 'שפוך חמתך' וגו' 
ולפתוח הדלת, כדי לזכור שהוא ליל שימורים, ובזכות אמונה זו יבוא 
משיח וישפוך חמתו על הבבלים שחרבו ביהמ"ק. ועל כי קודם ביאת 
המשיח יבא אליהו, כדכתיב הנה אנכי וכו', ולכן המנהג להעמיד עוד 

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון
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נוהגים  שהיו  ויש  אליהו.  של  כוסו  אותו  וקורין  השולחן  באמצע  כוס 
לעמוד מהסיבה ולומר "ברוך הבא". והכל לחיזוק האמונה, כי כך אנו 
מקובלים שבניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל, ולכן בגמר הסדר קודם 
אמירת לא לנו וגו' כי לשמך תן כבוד, אנו מתעוררים שיתן כבוד לשמו 
הגדול יתברך. ובמשנ"ב (שם סק"י) כתב, לרמז שאנו מאמינים שכשם 

שגאלנו ה' ממצרים, הוא יגאלנו עוד וישלח לנו את אליהו לבשרנו.
ובשם הגר"א הובא (בקול אליהו ובהגש"פ), דהרי ארבע כוסות נתקנו 
כנגד ארבעה לשונות של גאולה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. 
כוס  שותים  אם  הראשונים  נחלקו  והבאתי,  החמישי,  הלשון  וכנגד 
חמישי, [ואנחנו פוסקים דשותין רק ארבע כוסות ויש אריכות גדולה 
בזה], ולפיכך מוזגין כוס ואומרים זה הכוס של אליהו, דהיינו עד שיבוא 
אליהו והוא יפשוט את הספק אם צריך לשתות החמישי. [וכמו שידוע 
שמייחדים  לא  אבל  ו'איבעיות],  ק'ושיות  י'תרץ  ת'שבי  תיק"ו  הר"ת 
[כן  לאליהו  כוסות  נותנים  לא  אנחנו  כי  הנביא,  לאליהו  כוס  ומוזגין 
הסביר הגרש"ז אויערבך זצ"ל בהליכות שלמה פסח פ"י ה"א ובשלמי 

מועד פע"ח], [וכטעם זה כתב גם הגרא"ז מרגליות בהגדת הפלאה].
ובגנוזות הגר"א הביא באופן אחר בשמו, שאלו לרבינו הגר"א על מה 
שנהגו להניח כוס חמישי שנקרא כוס אליהו, והשיב דהא ארבע כוסות 
והוצאתי,  גאולות,  ארבע  כנגד  הי"א)  (פ"י  פסחים  בירושלמי  אמרו 
וגאלתי, [וגאלתי נחלק לשנים], אבל יש עוד גאולה והבאתי וגו', ולזכר 
וקראוהו  חמישי  כוס  מעמידין  עליה,  לבשר  אליהו  שעתיד  זו  גאולה 

כוס אליהו.
[ואכן מצאנו ברבותינו הראשונים מפורש דכוס חמישי כנגד והבאתי. 
עיין בראב"ד בהשגות בעל המאור פסחים כו ע"ב, וברבינו מנוח בספר 
לפנינו),  ברא"ש  (ליתא  הרא"ש  בשם  ובמהרי"ל  ה"י),  (פ"ח  המנוחה 

ובארחות חיים ליל פסח אות יג].
ובעלי התוספות בדעת זקנים (פרשת בא יב, ח) כתבו, ארבע כוסות 
למשתייה,  דצריך  למאן  דהיינו  חמישי  וכוס  וכו',  גאולות  ארבע  כנגד 
עבד  פירוש  וכו',  אינשי  כדאמרי  גאולה,  הוא  שגם  והבאתי,  כנגד  הוא 
מה  דירתו,  לבית  הביאו  לא  אם  בידו,  גביעו  לו  ומסר  רבו  ששחררו 
מועיל לו כל הטובה, הכא נמי אם לא הביא הקב"ה אותן לארץ ישראל, 

מה היה מועיל להם היציאה ממצרים, ועי"ש עוד.
א'  שחל  שביום  ב"ש,  א"ת  של  הידוע  סימן  לפי  הטעם  שאמרו  ויש 
של פסח באותו יום יחול ת'שעה באב, ולכן אוכלים ביצה לזכר אבלות 
בתחילת הסעודה כדהובא ברמ"א (סימן תעו ס"ב). ועל כן גם מוזגים 
הכוס לאליהו, להראות אמונתינו שביום א' של פסח יגאלנו ויבנה לנו 

ביהמ"ק השלישי. [ועיין עוד בבית הלוי פרשת בא].
'ובנביא  דכתיב  (פ"ד)  רבתי  הפסיקתא  עפ"י  כתב  פערלא  והגרי"פ 
זה  העלה'  'ובנביא  נשמר',  ובנביא  ממצרים  ישראל  בני  את  ה'  העלה 
להם  עמדו  נביאים  שני  מוצא  אתה  אליהו.  זה  נשמר'  'ובנביא  משה, 
לישראל משבטו של לוי, משה ראשון ואליהו אחרון גואלין את ישראל 
לכה  'ועתה   - שנאמר  בשליחות  ממצרים  גאלם  משה  בשליחות, 
ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים' (שמות ג, י). 
את  לכם  שולח  אנכי  'הנה   – שנאמר  בשליחות  לעתיד  גואלם  ואליהו 
אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא' (מלאכי ג, כג), ואת מוצא 

שמשה ואליהו שווין זה לזה בכל דבר וכו' ע"כ. 
אחר  ולכן  ה'.  עשה  זה  לעומת  זה  גאולות  מיני  שתי  זה  לפי  נמצא 
כוסות,  ארבע  על  משה  גאולת  שהיא  מצרים  יציאת  סיפור  שמסדרין 
ולזה  כוסות.  ארבע  על  אליהו  גאולת  סיפור  לסדר  נזכה  שכן  מרמזין 
קודם שממלאין כוס רביעי של משה, ממלאין כוס ראשון של אליהו 

להסמיך גאולה לגאולה, שהרי הוא לנו כאילו כבר נגאלנו והננו מוכנים 
משה,  גאולת  וסיפרנו  שסידרנו  כמו  העתידה,  זו  גאולה  סיפור  לסדר 
זה,  כוס  שותין  אין  אבל  אליהו,  גאולת  של  ראשון  כוס  מלאנו  וכבר 

דאכתי לא מטי זימניה.
ישראל  נכנסים  זה  בלילה  דהרי  כתב,  איגר  להגרי"ל  אמת  [ובתורת 
כוס  ומכינים  הברית,  מלאך  שאליהו  וידוע  ה',  עם  הברית  לקדושת 
לקדושה זו, והוא ענין אחד עם הכסא שמכינים לאליהו על ברית מילה, 

והכסא בגמטריא כוס].
ועיין עוד טעם נפלא בספר 'בן מלך חג המצות' (מאמר טז). ויש עוד 

הרבה טעמים בדרך הפרד"ס בספרי החסידות והדרוש.

מתי מוזגין אותו
אותו  דמוזגין  נראה  מבינגא  זליגמען  ורבי  חאגיז  המהר"ם  טעם  לפי 
מיד בתחילת הסדר, וכ"כ היעב"ץ בסידורו, ובקיצור שו"ע (סימן קיט 
ס"א). וכן נהגו הרבה צדיקים. ולפי הכנסת הגדולה הנ"ל, מכינין הכוס 
ריקן בהתחלת הסדר וממלאים אותו במשך הסדר בשיורי הכוסות כדי 

שלא יהיו פגומין.
והרבה נוהגין שמוזגין הכוס לפני אמירת 'שפוך חמתך' כשמוזגין כוס 
רביעי כמו שהבאנו לעיל. והטעם דהרי ב'שפוך חמתך' נוהגים לפתוח 
משה  בדרכי  והובא  רלד  סימן  (ח"ב  זרוע  האור  שכתב  כמו  הדלת, 
שימורים,  דליל  פסח  בליל  הבתים  דלתות  לנעול  שלא  שם),  וברמ"א 
ולזה  נגאלים,  אנו  זו  הבטחה  ובזכות  ובהבטחתו,  בה'  אמונה  וזהו 
פותחים ב'שפוך' את הדלת, כלומר עי"ז ראוי שיבא אליהו ומשיח. וכן 
נוהגין כהיום. וכן משמע מהמשנ"ב ומשו"ע הרב מזה שהביאו המנהג 

בסוף הלכות הסדר ולא בהתחלתו.

מי מוזגו
נהגו שבעל הבית בעצמו מוזגו, שהוא כוס חשוב לכבוד אליהו, ובזה 
אין נוהג שררה כמו בכל הכוסות שאחד מוזג לשני, וכן מובא בהרבה 

ספרי מנהגים.

סוג הכוס
הנביא.  אליהו  אותו  וקורין  גדול  כוס  מכינים  בסידורו,  היעב"ץ  כתב 
גבוה  יהיה  אליהו  של  שכוס  כדאי  ב)  אות  (ס"י  סופר  החתם  ובמנהגי 
משאר הכוסות של המסובים, כדי שיהא לכבוד ולתפארת. ויש שנהגו 

שעושים כוס גדול ומהודר של כסף.

מה עושים עם הכוס
לכנסת הגדולה שהבאנו לעיל שותין אותו בתוך הסעודה [אבל זה אי 
אפשר רק בשיורי כוס ראשון ושני אבל לא בשלישי ורביעי שהם כבר 

לאחר הסעודה].
שמכסים  [וכמובן  גדותיו,  על  מלא  הלילה  כל  להשאירו  נוהגין  ויש 
דהואיל  היום,  קידוש  עליו  עושים  ביום  ולמחרת  גילוי],  משום  אותו 
ואיתעבד ביה מצוה חדא ליתעביד ביה מצוה אחריתי [כן נהג החתם 

סופר (שם ס"י אות ז') ובעוד ספרים].
אמירת  לאחר  לבקבוק  אותו  ומחזירין  כלל  אותו  שותין  שאין  ויש 

לשנה הבאה (מנהג חב"ד).
[כדעת  הכוס  את  שותה  בלבד  הבית  דבעל  איתא  מהר"ל  ובהגדת 
הראשונים ששותין כוס חמישי. ועיין משנ"ב סימן תעג ס"ק יג]. ויש 
שנהגו שמהכוס מחלקין קצת לכל כוסות של המסובין ושותין. [ועיין 

ב'פסקי תשובות' סימן תפ].
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אמירת 'שפוך חמתך' ופתיחת הדלת
כבר הבאנו לעיל דברי הרמ"א בשם האור זרוע דפותחין הדלת לפני 
אמירת 'שפוך חמתך'. ובספר המנהיג (ריש הלכות פסח) כתב, ומנהג 
כי  פסח,  בליל  בהם  שישנים  החדרים  נועלים  שאין  מקומות  בכמה 
בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל, דכתיב ליל שימורים הוא לה', לילה 
המשומר ובא מששת ימי בראשית, ואם יבוא אליהו ימצא הבית פתוח 
ונצא לקראתו במהרה, ואנו מאמינים בזה, ובשכר זאת האמונה נגאל 
בבי"א. וכ"כ במטה משה (אות תרנה). וכן פסק הלבוש (סימן תפ). ויש 
חילוקי מנהגים אם מוזגים את הכוס רביעי לפני אמירת 'שפוך חמתך' 

או לפני אמירת ההלל.
והחתם סופר בהגהותיו לשו"ע שם כתב הטעם, כדי להורות שהלילה 
משומר ממזיקין, דהרי בגמרא פסחים (קט ע"ב) פריך היכי מתקני רבנן 
'אמר  נחמן  רב  ותירץ  סכנה,  לידי  בהו  דאתי  זוגות  שהן  כוסות  ארבע 
קרא ליל שימורים, ליל המשומר ובא מן המזיקין', לכך כשמוזגין כוס 
רביעי, ואז יקשה להמסובין הא הוי זוגות, על כן פותחין הדלת להורות 

שהוא ליל שימורים ואין חוששין לזה.
שימורים,  ליל  בפסוק  בא  בפרשת  הלוי'  'בית  בספר  כתב  זה  וכעין 
נכון  היה  לכאורה  הדלת  פתיחת  של  סימן  דהרי  להבין  יש  דלכאורה 
[ובאמת  וייכול',  ייתי  דכפין  'כל  כשאומר  הסדר  בתחלת  לעשותו 
בתשובות רבי מתתיהו גאון הביא מנהג שבתחלה היו פותחים הדלת 
באמירת 'כל דכפין', כדי שיבואו העניים לאכול, ואח"כ כשנתרבו הגוים 
העניים, היו מפרנסין אותם יחד עם עניי ישראל לפני החג, כדי שלא 
העניין  רק  כולם.  אכלו  שכבר  ברהמ"ז  אחר  עתה  ולא  לסדר],  יבואו 
דהוא בא ברמיזה להראות לתינוק דבר חכמה, דבפסחים פריך דארבע 
כוסות יש בהם משום זוגות, ותירצו דהוא ליל שימורים, וזהו כשמוזגין 
כוס רביעי ויקשה להמסובים שהוא זוגות, לכך פותחין הדלת להראות 

שהוא ליל שימורים.
נוסח 'שפוך חמתך' אינו נזכר לא במשנה ולא בגמרא ובנוסח ההגדה 
עמרם  רבי  נוסח  אצל  נזכרת  בחלקה  אבל  גאון.  סעדיה  ורבי  לרמב"ם 
נוסחאות  הרבה  ויש  הקדומים.  הגדות  ובסדרי  ויטרי  ובמחזור  גאון 
טעמים  הרבה  ובאחרונים  בראשונים  ויש  בזה.  פסוקים  עוד  שהוסיפו 
לאמירת 'שפוך חמתך'. הר"ן והמאירי ריש ערבי פסחים כתבו דלטעם 
שנשתעבדו  מלכיות  ארבע  כנגד  הם  כוסות  דארבע  הנ"ל  הירושלמי 
לומר  תיקנו  תרעלה,  של  כוסות  ארבע  להשקותם  ומרמזים  בישראל, 
חיים  הארחות  זה  על  והוסיפו  בהם.  ושיתקיים  חמתך'  'שפוך  כאן 
אנו  המצוה  שנשלמה  רביעי,  בכוס  זה  אומרים  דלכן  והאבודרהם 
מזכירין להקב"ה שישפוך עליהם חמתו. ויש עוד טעמים. ובפירוש רבי 
יהודה בן יקר יש כמה טעמים ואחד מהם ד'שפוך' קאי על אמירת לא 

לנו אח"כ עיי"ש.
לעיל  הבאנו  [וכן  הבא',  'ברוך  אומרים  הדלת  כשפותחין  שנהגו  ויש 
אליהו  הבא  ברוך  אומר  היה  מראפשיץ  והגה"ק  השולחן].  מהערוך 
הנביא איז דא. [וכן נהג הגרש"ז אויערבך, אך לא עמד]. ובחב"ד נוהגים 
כשחל בחול שלוקחים נרות דולקים והולכים לפתוח הדלת ואומרים 

שם 'שפוך'.
ובספר יוסף אומץ (סימן תשפח) מצאנו מנהג מעניין, יאחז כוס רביעי 
'שפוך'.  הבית  בעל  יתחיל  הפתח  פתיחת  ובשעת  הפתח,  ויפתח  בידו 
מה טוב ויפה המנהג  שעושין דבר מה זכר למשיח, שנופל אחד לתוך 
הפתח בשעת התחלת 'שפוך', כדי להראות בליל גאולתינו הראשונה, 
אמונתינו החזקה על גאולתינו האחרונה. והחוות יאיר במנהגי וורמיזא 

הביא ג"כ מנהג זה, והביא עוד מנהג שנהגו שם, טרם שמתחילין 'שפוך' 
בורחים  שהמזיקים  לפי  יבוא,  ומשיח  אליהו  ואומרים  הפתח,  פותחין 
ממקום שמזכירים שם אליהו. ומטעם זה נוהגים בקצת מקומות לצייר 
אליהו  שם  יזכירו  הציור  כשיראו  התינוקות,  בשביל  ומשיח  אליהו 

ויבריחו המזיקין. [והביא שם מעשה נורא מימי האריז"ל].
והיינו  הכוס,  ובאחיזת  בעמידה  חמתך'  'שפוך  שאומרים  שנהגו  ויש 
מפני כבודו של אליהו, כמו שצריך לעמוד בשעת המילה מפני כבודו. 
[ומסופר על הרה"ק מקוצק כאשר קם לומר 'שפוך חמתך' כנהוג, הלך 
אתה  לו  ואמר  יכנס,  הנביא  שאליהו  כדי  הדלת  את  ופתח  אחד  חסיד 

חושב שאליהו נכנס דרך הפתח, הוא נכנס דרך הלב].
אחר  בבבל  כן  נוהגין  דהיו  מקורו  הדלת  פתיחת  דטעם  אומרים  ויש 
חורבן הבית, דהלכו לראות אם מי מהבבלים עומד על הפתח להטות 
(הגרי"ז  'שפוך'  אמירת  בעת  המקדש  מחריבי  את  שמקללים  אוזן 

שטרן). 
בכורות  למכת  זכר  שהוא  כתב,  תרנ"ב)  (פסח  אמת'  'שפת  ובספר 
במצרים,  היה  וזה  בוקר,  עד  בתיהם  מפתח  לצאת  שלא  שנצטוו 
בעיניהם  לראות  יזכו  לבוא  לעתיד  אבל  באתכסיא,  היתה  דהגאולה 

במפלת אויביהם, ולכך פותחין הדלת. ויש עוד הרבה פירושים בזה.

מנהגי ליל שימורים
בעניין זה שליל פסח הוא ליל שימורים, מצאנו שנהגו עפ"י זה כמה 

מנהגים מעניינים הלכה למעשה.
הבית  דלתי  סוגרין  היו  דלא  כתב,  סתרים  במגילת  גאון  ניסים  רבינו 
כלל, ודלתות הבית פתוחות, וכשיבוא אליהו נצא לקראתו בלא עיכוב. 
וכעין זה הבאנו לעיל מהמנהיג. [אבל המג"א בסימן תפא פסק בשם 
המהרי"ל דבזמנינו דשכיח הזיקא לא סמכינן אניסא, ורק אין נועלים 
את הדלת בבריח חזק, וכ"כ בהגהות חק יעקב (שו"ע או"ח סימן תפ 
סק"ו) בשם ה'פסח מעובין', דאין נוהגין להניח הפתח פתוח, כי שכיחי 

הזיקא דגנבים, וכן פסק בשו"ע הרב].
פסח  כשחל  מקומות  דיש  כתב,  פי"ב)  (מ"ד  לדרך'  'צידה  ובספר 
בשבת, דאין אומרים מעין שבע, דנתקנה מפני המזיקין, והלילה הוא 

ליל שימורים, וכן פסק הרמ"א בשו"ע סימן תפו.
ליל  דהוא  המצות  על  מלח  עשה  דלא  כתב  יושר'  'לקט  ובספר 

שימורים (עיין תוס' ברכות מ ע"א בשם מדרש).
ובספר 'האגור' (סימן תשנז) - בא מעשה לידי ואמרתי שלא לשפוך 
המים (מים שלנו לצורך אפיית המצות) בשביל המת בליל פסח, דליל 
וחלילה  ה',  פתאים  דשומר  דפסח,  לילות  בשאר  וכן  הוא,  שימורים 
שיארע תקלה ע"י מצות ה'. וכן הורה הרב יהודה חסיד שלא לשפוך 

מים מהתקופה בשביל זה.
מיטתו  על  לקרות  שלא  דנוהגים  פסק,  ס"ב)  תפא  (סימן  והרמ"א 
כי  להגן,  כדי  לילות  בשאר  שקורין  דברים  שאר  ולא  שמע  פרשת  רק 
ליל שימורים הוא מן המזיקין. [ובספר 'שם משמואל' מועדים כתב – 
'שמעתי מכ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה שאין לקרות ק"ש שעל המיטה 
כן  למטה  וכמו  שמורים.  בליל  כמו  לבד  ראשונה  פרשה  אלא  בסוכה 
למעלה אין להם יכולת להיכנס ולקטרג, וזהו כיון דיתבו בסוכות הא 

אשתזיבו מן מקטרגא' (סוכות תרע"ד)].
הנביא  באליהו  אלוקינו  ה'  לשמחנו  הזה  בחודש  שנזכה  רצון  ויהי 
עבדך ובמלכות בית דוד משיחך, דבניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל.
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המשך בעמוד הבא

ירושלים עדת  קהל 
ח) (משלי  יום'  יום  שעשועים  ואהיה  אמון -  אצלו  ואהיה  '

ששים ושלש שנים עברו עליה על 'קהל עדת ירושלים', ולא 
סתם שנים, שנות דור היו אלו, שנות תלאובות ומאורעות, 
ולא  ומחוץ,  מבית  ישראל  לעם  וקשיים  תהפוכות  שנות 
פחות מכך שנות גלגולים ומעברים בתוככי הישיבה, בניינה 
עת  בכל  התפתחות,  של  שונים  שלבים  עברו  אשר  וצביונה, 

פשטה צורה ולבשה צורה, וכל הזמן מתחדשת והולכת. 
אולם צעירה היא 'קהל עדת ירושלים', ולא משום שששים 
ושלוש שנים אינם זיקנה בחייה של קהילה, [ואולי אם היינו 
היינו  המאורעות,  כובד  משקל  לפי  השנים  את  מחשיבים 
יכולים להחשיב אותה כבת פי כמה וכמה.] צעירה היא קהל 
ועוצמתית  ברוחה  צעירה  מהותה,  עצם  מצד  ירושלים,  עדת 
בדרכה. וכבר בקאצק אמרו כי אין 'חסיד זקן', מאז ייסודה 
ועד עתה מפכה בעורקיה תסיסת נעורים תמידית, המעניקה 

לה עוז ותעצומות, אור ושמחת חיים.
עדת  קהל  של  הווייתה  את  המאפיינים  הסממנים  אחד 
נתונה  היותה  היא  הזה,  היום  עד  היווסדה  למן  ירושלים, 
כל  חידוש,  עצמה  שהיא  זאת  מלבד  תמידית,  בהתחדשות 

כולה חידוש. 
בדעתה  ומבוגרת  בוגרת  אך  ברוחה,  הקהילה  היא  צעירה 
והשכלתה, לא נותרה לעמוד מאחור כפי שהיתה. ראשיתה 
מצער היתה - ישיבת ערב לנערים ופעילות חינוך לצעירים, 
משם, בעזרת ה' יתברך שמו ויתעלה, עלתה להיות גם ארגון 
אברכים, ועוד ארוכה היתה הדרך עד שהיתה לקהילה גדולה 
ישיבות  בצילה,  המסתופפים  המונים  המקיפה  ונכבדה 

וכוללים, בתי כנסת וקהילות בערי הארץ. 
אולם מה שיותר חשוב, היא עלייתה בדרכי התורה ועבודת 
חדשים  אורות  לפניה  נתגלו  לשנה  ומשנה  ליום  מיום  ה', 
מסילות יושר לדרכי הלימוד הן בתורה שבכתב והן בתורה 
בהשגה  הן  ה',  בעבודת  אמת  ואורחות  חיים  דרכי  שבע"פ, 
והשכלה, והן בהדרכה ומעשה, עד הנה עזרונו רחמי ה' ולא 

עזבונו חסדיו, ואל יטשנו לנצח.
לה,  זקנים  טעם  גם  אכן  הקהילה,  היא  צעירה  כן,  כי  הנה 

ומזה ומזה לא תנח ידה. 
*

שהיתה  עד  ירושלים',  עדת  'קהל  עלתה  שלבים  שלבים 
ודרכי  הלימוד  בדרכי  בעלייתה  גם  לה'.  תודה  שהיא,  למה 
העבודה ראשיתה מצער היתה עד הגיעה לרוממות הנפלאה 

הממלאת אותה כיום. 
בהתפתחותה ניתן לדמותה להתפתחותו והתבגרותו של כל 
אדם, כל שלב התאפיין בסגנון משלו, בימי צעירותה תסס 
בה להט החידוש, שאיפה לחקור כל דבר מיסודו לפרק כל 

אבן יסוד לחלקיו, ולהקשות קושיות של איפכא מסתברא.
יישוב  של  מעלה  יש  זאת  לעומת  ההתבגרות  לתקופת 
הדעת, של קליטת דברים יותר איתנה ויציבה, והבחנה יותר 
עברה  גם  וכך  כזו.  איננה  לאשר  ישרה  סברא  בין  עמוקה 
של  טבעית  להתבגרות  בדומה  ושינויים  תהליכים  הקהילה 
ולא  זה,  גב  על  זה  נוספים  נפש  קנייני  רוכש  שהאדם  אדם, 
וסברתו,  טעמו  את  לשנות  הימים  באחד  שהחליט  משום 
אלא ככל שמתבגר מבטו קולט כיוונים נוספים ומשלים את 

עצמו בתוספת תבונה ודעת.
מפסידים  אין  שלב,  כל  של  ועליה  בהתפתחות  גם  אך 
גם  ואכן  הקודמים.  השלבים  של  המעלות  את  ומאבדים 
בורקות  עדיין  החידוש,  להט  בקהילה  בה  תוסס  היום 
העיניים להבנה מחודשת בסוגיא, בהלכה, בפרשה, בפסוק. 
התפתחות  שלבי  של  והמעלה  היתרון  גם  בה  שנוסף  אלא 
מעמיקה  הבנה  של  זקנים,  טעם  של  תוספת  גבוהים.  יותר 

ומיושבת.
*

היא  העיקרית  ההשוואה  הרי  לאדם,  לדמותה  באנו  ואם 
במה שאנו רואים בה גוף ונשמה, גוף של קהילה והתאגדות 
עצם  עבור  ואף  ה',  ועבודת  בתורה  להתחזקות  אישים 
ולידידות.  לדעה  אחים  יחד,  גם  אחים  שבת  של  הצוותא 
אולם למעלה מכל זאת היא 'נשמתה' של הקהילה - תורתה, 
רעיונה, דרכה ושיטתה, עבודתה, רוממותה והשראתה, רבה 

מוריה ומאוריה. 
בטל  שהגוף  כי  עד  היא,  עיקר  שבה  הנשמה  עדת',  'קהל 
ואינו נחשב, ואכן ההתעסקות בענייני המסגרת הקהילתית 
שהוא בחינת הגוף שלה מועטת וקלושה היא, וכמעט אין לה 
קיום רק בכדי שתאחז בה זאת הנשמה העילאית המפעמת 

בה, כי בזאת נחלתה. הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו.
ארגון  אינו  עדת'  'קהל  כי  ההכרה  מתבהרת  ושוב  שוב 
ואגודת אחים גרידא, אף לא רשת מוסדות לבד. "קהל עדת 
תנועה  ה',  בעבודת  מערכה  בתורה,  היא  סוגיא  ירושלים" 

בצמיחת האישיות, קו ומהלך בדרכי החסידות והמוסר. 
ומתעסקים  חוזרים  שאנו  ככל  הרי  בתורה,  סוגיא  כמו 
מוצאים  אנו  שוב  שמה,  ירושלים"  עדת  ש"קהל  זו  בפרשה 

בה טעם חדש אשר ירוונו בכל עת.
על משנתה ורעיונה כבר נכתב רבות והדברים תוארו מכמה 
סופר,  בשבט  מושכים  כמה  של  ובקולמוסם  זוויות  וכמה 
ולמרות זאת בכל שנה מחדש בבוא הזמן המיועד לחוג את 
יום ייסודה של הישיבה, עולים נימי רצון לפרש ולנתח את 
אשר מכילים גנזי אוצרותינו. שכן בהיותם עניינים מהותיים 
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נוספת  הבחנה  וכל  מבט,  נקודות  סוף  אין  בהם  יש  ועמוקים 
פותחת את העיניים לחוש ביתר שאת את עצמּות העניין הבלתי 

נדלה. 
כה עדינים ונשמתיים הם המתנות שהיא מעניקה, עד כי עלולים 
להיות מי שיכירו היטב את הקהילה בחיצוניותה, ואף להתהלך 
טוענת  היא  לאשר  ירדו  לא  זאת  ובכל  מחיצותיה,  בתוככי 
בחובה, ולכן כל מי שמשיג איזו הגדרה בהירה בנושא חש צורך 
בנפשו לשתף את ידידיו ולזכות את הרבים בהרגשים שעלו בו, 
הזה  הצלול  האוויר  את  קרבם  אל  הם  אף  מלשאוף  יפסידו  לבל 

ויתעדנו בו כבמרעה דשן.
*

מה  היא  שאלתנו  ירושלים",  עדת  היא "קהל  מה  דנים  אנו  אין 
מה  תפקידנו,  מה  כלומר  ירושלים",  עדת  "קהל  לנו  אומרת 

עניינינו, מה זה יהודי, מה עלינו לעשות, מה עלינו לחשוב.
אלו הם השאלות הגדולות, אשר נפש הבריות תוהה יומם ולילה, 
התסיסה  בוערת  אדם  כל  בקרב  הם.  מה  החיים  מהו,  האדם 
מרגוע  יביא  מה  באמת,  אני  שואף  מה  אל  השאלה,  ומעיקה 

לנפשי מסערתה הבלתי פוסקת. 
את  גילה  אשר  הוא  חי  כל  נפש  בידו  אשר  יצורים  כל  והבורא 

הסוד הגדול הזה לעם קרובו, בהר האלוקים חורבה - התורה. 
התורה הקדושה – היא תקוות הבריאה כולה שאיפתה ותכליתה, 
את  עולם  אלוקי  ייעד  חביביו  ולבניו  היעד.  והיא  התכנית  היא 
התפקיד הנשגב להביא את התכלית הנצחית הזאת, להפוך את 
העולם הממשי החומרי למציאות של תורה, לרעיון נשגב ועליון 

של חכמת צדק ומוסר אלוקי קדוש.
*

אם נשאל את האדם מה היא מציאות החיים, מה עושה האדם 
הצרכים  הם  מה  לבהמה,  הוא  שווה  שבזה  קיומו  עצם  מלבד 

הנפשיים שבלעדיהם חייו אינם חיים. 
החיים  יסודות  המה  שניים  כי  לראות  נווכח  בדבר  נעמיק  אם 

העיקריים. 
האחד הוא שהמחשבה והרגש יהיו מלאים בעניין וחוויה, ובכל 
עת הוא מבקש לשמוע מה התחדש, וקורא בעניין רב על הנעשה 
בקצווי תבל, ומאזין לסיפורים על הבריות אף שאין לזה כל קשר 
שברא  הנבראים  כל  אחר  ועוקב  מתעניין  הוא  זו  דרך  ועל  אליו, 
הקב"ה בעולמו, אשר אכן הכין עבור האדם עולם מלא בדברים 

מעניינים ומגוונים בלי סוף, וחכמות נפלאות עד אין מספר.
זה  ולעשות.  להועיל  וליצור,  לפעול  השאיפה  היא  השני  הצורך 
הדבר המעניק תחושת ערך לאדם ובלעדיו הוא חש מיותר ובלתי 
רצוי לעצמו ולעולם. ואצל רוב הבריות מתמלא צורך זה בעסקם 
בעמל הפרנסה שקבע ה' בסדר הבריאה, וכל אחד בתחום עסקו 

מרגיש שמועיל לעצמו או לעולם.
*

אכן אנו בני א-ל חי מוצאים שני חלקים אלו בתורה הקדושה. 
בלי  בעניין  מלאה  עילאית  חכמה  חכמה,  היא  לכל  ראשית 

סוף, חכמת קודש אשר מלבד עצם ריבוי מצוותיה, והמון פרטי 
הכתוב,  דרשות  שרשי  מעומק  עוקצין,  ועד  מברכות  הלכותיהם, 

ועד אחרון הסעיפים הקטנים בשער הציון. 
כיצד  לברר  הבריאה,  חלקי  כל  על  התורה  היא  משתרעת  עוד 
על  נכונה  הנהגה  של  נידונים  בו  עולים  בעולם  הנמצא  דבר  בכל 
של  הוצאה  שיעור  עד  והלבנה,  החמה  מהלכי  למן  התורה.  פי 
גרגרי אדמה, מקביעת גודל שם 'כרם' עד קביעת דעת בני אדם 
הנודרים. על כל צעד ושעל חודרים ובוקעים הלכותיה של תורה, 
ורחבה  חותכים ונוקבים ברורים ומזהירים, ארוכה מארץ מידה 

מני ים.
*

גם בחלק הנפש של יצירה ובניין, נכון ליהודי תפקיד רב ומרכזי.
יבנה',  חסד  'עולם  בחינת  העולם,  בניין  הם  המצוות  מעשי  כי 
והיהודי בעסקו במצוות הרי הוא בונה ויוצר בנייני נצח של אמת 
בניין  עוד  חסד  מעשה  כל  ושלום.  צדקה  ומשפט  חסד  וקדושה 

בעולם, כל הנחת תפילין עוד שלימות ותיקון בעולם.
אך לא רק המצוות המעשיות הם בניין ויצירה, גם לימוד התורה 

אף הוא מעש יצירתי ותנועת בניין נמרצה.
כך אמרו חז"ל – 'אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום 
תקרי  אל  בניך'  שלום  ורב  ה'  למודי  בניך  'וכל  שנאמר  בעולם 

'בניך' אלא 'בוניך' (ברכות סד.).
יתירה מזו מצינו במשנה במקוואות לגבי הלכות חציצה שחלוק 
(שבת  בגמרא  ונתבאר  בנאים'  'של  מכונה  חכמים  תלמידי  של 
קיד, א) 'מאי בנאין אמר רבי יוחנן אלו תלמידי חכמים שעוסקין 
בבנינו של עולם כל ימיהן'. והדברים נפלאים ונשגבים, שכן קראו 
במשנה לתלמידי חכמים 'בנאים' בפשטות, כלומר שאין זה כינוי 

צדדי שניתן להם, אלא זה עצם הגדרתם שהם 'בנאים'.
ספסלי  על  היושבים  אותם  החכמים,  תלמידי  הם  בונים  מה 
בית המדרש, וזקני עמי-הארץ אשר לא ידעו ולא יבינו, תמהים 
ושואלים מאי אהנו לן רבנן, מה צורך לנו בבני הישיבות הבלתי 

"יצרניים". 
אי לכם, 'איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת'. 

הם  מה  ה"יצרניים"  שאר  כל  הבנאים,  המה  הם  התורה  הוגי 
בונים הבל הבלים, מגדלי גפרורים יקוממו, וקורי עכביש יארוגו, 

אפס אפסים אין בו ממש, אשר בן לילה היה ובן לילה אבד.
הוגי התורה, הם אשר יוצרים, בריאה חדשה מאין ליש. אור של 
חכמה אלוקית מציף את נשמתם, והמה יוצרים ובוראים סברא 
ממקצועות  באחד  עמומה  הלכה  לידם  באה  תחילה  תורה,  של 
ושוב,  שוב  ומעיינים  מעמיקים  בה,  ממשמשים  והמה  התורה, 
האור  כי  עד  הקודמים  הדורות  לחכמת  ומקשיבים  מאזינים 
סברא  הסברא,  של  עצמותה  את  להשיג  בידם  מסייע  האלוקי 
אדיר  גוש  חדשים,  שמים  מחודשת,  מציאות  נבראה,  עתה  שזה 

של אמת נצחית בל ימוט עולם ועד.
מעץ  צריף  שבונה  יש  מקרטון,  קופסא  שבונה  אדם  יש 
של  ערכו  מה  אולם  עליו,  יקרא  בנאי  שם  אמנם  ואלומיניום, 

המשך מעמוד הקודם
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הבונה  הוא  הוא  אשר  הראשי  הקבלן  לעומת  הקטן,  הבנאי 
יותר  הוא  מלט,  בדלי  מעדר  טבל  לא  שמימיו  ואף  האמיתי, 

בנאי מאותו פועל עובד כפיים. 
יש הבונה בניין, יש הבונה שכונות, ויש שבונים מגדלי פלדה 

וזכוכית, אך מה הם כל אלו, רוח תשאם וסערה תפיץ אותם.
מי  יש  ועצמה,  כח  לה  אשר  עולמית,  חברה  שבונה  מי  יש 

שמבסס עסק עצום וחובק לאומים. גם זה הבל הוא.
הולכים  שרבים  תנועה  רעיון,  ומייסד  תנועה  שמקים  מי  יש 
בדרכה. אבל מלך אביון, עד מתי ימלוך. רעיונות תוהו וחכמות 
של הבל, בניינים של עולם הזה. 'כי שמים כעשן נמלחו והארץ 

כבגד תבלה ויושביה כמו כן ימותון' (ישעיה נא,ו).
ה'עוסקים בבניינו של עולם  אבל תלמידי החכמים הם המה 
כל ימיהן', הם בונים מציאות נצחית, "מייצרים" את האמת. כי 
הקב"ה נטע בלב כל איש מישראל שרשים "בכח" של הרגשת 
אך  תורה,  של  חדרים  חדרי  ניתנו  ואחד  אחד  ולכל  האמת, 
העבודה מוטלת על האדם לממש את ה"בכח" לגלותן ולהפיק 

את האמת ולקבוע אותן כהלכות קבועות.
לא  עדיין  היא  הסברא  להבנת  הגיע  לא  שהאדם  עוד  כל 
החכם  ורק  קיימת,  ולא  גנוזה  הזאת  האמת  בעולם,  נמצאת 
הפועל.  אל  הכח  מן  אותה  ובורא  יוצר  הוא  בתורה  בעסקו 
וכמו שאמרו בגמרא (סנהדרין ק.) שכאשר רבא התיר שאלת 
נוטה  בדעת  רק  כי  לכון',  שרי  'עורבא  אמר  מסברתו,  טריפה 

אשר בלבו קבע ששאלה זו כשרה היא.
תיקרי  'אל  היצרני.  הוא  ומי  הבנאי  הוא  מי  מעתה  נא  אמור 

בנייך אלא בונייך'.
*

בכתוב  שבתורה,  אלו  חלקים  שני  רמוזים  לומר  לכשתימצי 
שאמר שלמה בחכמתו (משלי ח) 'ואהיה אצלו אמון, ואהיה 

שעשועים יום יום'.
לפני  שהיתה  האחד  תפקידים  שני  לה  שיש  אומרת  התורה 
הקב"ה אמון, וכמו שפירשו חז"ל (בר"ר א, א) מלשון האומן 
את  ברא  שהקב"ה  דהיינו  אומנות,  כלי  ומלשון  היונק,  את 

העולם על ידי התורה, כלומר שהתורה היא 'בניינו של עולם'.
המעלה הנוספת שיש לתורה היא 'ואהיה שעשועים יום יום', 
קודש  חכמת  ושעשוע,  עניין  מלאה  היא  שהתורה  זה  כנגד 

הממלאת את הנפש.
*

אמת  חכמת  היא  שהתורה  למדנו  ירושלים  עדת  בקהל  כאן 
מנותק  לימוד  ולא  סברא,  של  ותפיסה  השגה  בלב,  הנטועה 
שאין לו עם האדם ולא כלום. אין אלו ידיעות חיצוניות, לימוד 
התורה אינו 'מחקר' המשקיף מרחוק על תקופת האמוראים, 
מהי  היא  השאלה  רבא.  אמר  מה  אביי  אמר  מה  לדעת  ורוצה 

סברת אביי, וכיצד אנו מבינים את דברי רבא.
הדיון והמשא ומתן בסוגיא ובירור הנושא הוא עניינינו ונוגע 
לנו, כי איכפת לנו האמת שבדבר. ועל דרך זה הוגים אנו בדברי 

וכביכול  בזה,  סברו  הם  מה  ולהבין  לדעת  והראשונים  חז"ל 
אנו שותפים יחד עם כל תלמידי החכמים לדורותיהם הדנים 

בעניין זה.
וגם למדנו כי החכם הוא היוצר והבונה את התורה, כי סברות 
התורה נבראים בלב החכמים, כאמור. וגם אנו בעניינו חותרים 

להגיע לדעת מה אנו סוברים, כיצד אנו מבינים את התורה.
אך כאן למדנו יתירה מזו, האדם בונה את עצמו, כאשר הוא 
מציאותו  עצם  הרי  דיליה',  'תורה  של  למדריגה  להגיע  זוכה 
ובזה  התורה,  סברת  של  אישיות  תורה,  של  מציאות  נעשה 
וה"בניין"  ה"עניין"  אחד,  להיות  החלקים  שני  מתאחדים 
וחכמת  תורה  של  מציאות  אישיות,  של  אחת  מציאות  נעשים 

אלוקים נצחית, יהודי הדבק בהקב"ה.
את  'נתתי   – שליט"א  רבינו  של  פיו  על  השגור  הפסוק  וכפי 
תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה' (ירמיה לא). זו היא פיסגת 
זאת  ירושלים',  עדת  ב'קהל  ואברך  תלמיד  כל  של  שאיפתו 
ומאוחדת  בלבנו  חקוקה  תהיה  שהתורה  והיעד  המטרה 

במציאותנו.
*

אשר  היא   - ירושלים'  עדת  ב'קהל  וראינו  למדנו  זאת  כל 
מלמדת אותנו את חלקי החיים השונים, הן כיצד לעשות את 
הלימוד מתוך 'עניין' והשגה והבנה אמיתית, והן כיצד להגיע 
ללימוד של 'בניין' ולחדש סברות אמיתיות מתוך הלב המרגיש 

את האמת, וליצוק יסודי תורה איתנים. 
יחדיו  שניהם  את  למזג  תלמידיה  את  מגדלת  אשר  והיא 
למציאות של 'תורה דיליה', אשר זאת היא הדביקות הגדולה 

ביותר בהקב"ה.
קהל עדת ירושלים מעמידה אותנו בנתיב ומיישרת אותנו אל 
המסילה המוליכה למצב הנשגב של 'אורייתא וקוב"ה וישראל 

חד'.
*

אם נוסיף להעמיק, הרי שני חלקי חיים אלו של 'בניין' ו'עניין', 
במבט  אך  עת,  בכל  האדם  בנפש  ותוססים  קיימים  אמנם 
שבהם  זמנים  יש  שונים,  זמן  לפרקי  מתחלקים  הם  מסויים 
עיקר מגמתו של האדם ליצור ולבנות, ויש זמנים שבהם נפש 
בלימוד  וגם  הדברים.  וקליטת  החוויה  כלפי  מכוונת  האדם 
התורה ישנם שני סוגי לימוד, יש לימוד שהוא יותר 'בניין', ויש 

לימוד שהוא יותר 'עניין'.
ול'שבת  החול'  ל'ימות  אלו  זמן  פרקי  מתחלקים  בכללות, 

קודש'. 
ימות החול הם ימי הבניין, ימים של עשיה וחדוות יצירה, ויום 
השבת קודש מיועד לקליטה ולחוויה, והאדם מתענג מתפיסת 
הדברים ומשתעשע מעושר גווניהם, בחינת 'שיר ליום השבת'. 
וכמובן שחלוקה זו אמורה גם בנוגע ללימוד התורה, שימות 
החול לימוד התורה שבהם הוא לימוד של בניין ויצירה, לנטוע 
יסודות  הידועות  ההלכות  מתוך  להוציא  ארץ,  וליסוד  שמים 

הרב יחיאל משה ורטהיימר

המשך בעמוד הבא
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מחודשים ולהמציא ולקבוע הלכות מוצקות. ואילו בשבת קודש 
צחצוח  על  ושעשוע  התענגות  של  הדברים,  קליטת  של  זמן  הוא 

הסברא וברק עומקה, וספיגת רגשותיה בתוך עומק הנפש.
והרי לכם מזיגה מופלאה, בנוהג שבעולם יש המתמחים בניצול 
את  אולם  מוצלח,  באופן  להם  המיוחדת  והעבודה  החול  ימות 
עבודת השבת מזניחים הם, ואינה שמים לב לרוממות קדושתה. 
מאידך יש שעבודת השבת שלהם היא מרוממת ומוצלחת, אבל 
ימות החול עוברים באשר הם עוברים, כאילו נידונו להיות חולי 
חולין ואין מועיל בם. כאן ב'קהל עדת' למדנו כיצד 'לעשות את 
השבת', בפיסגת הקדושה, ויחד עם זאת כיצד לחיות את החיים 

כולם ולנצלם בשלימות לתפקידם ולמטרתם.
ואכן ב'קהל עדת' אמונים על מיזוג ומשכילים כיצד לשלב הכל 
יחד, הכל באשר לכל. מצד אחד טעם וריח של עולם הישיבות על 
סערת הריתחא דאורייתא הלוהטת בו, ומצד שני דקדוק ההלכה 
לוהט  בעבוע  שלישי  ומצד  ירושלים,  וזקני  הגר"א  תלמידי  של 
ה',  ועבודת  בתפילות  הקודש  ריגשת  על  הבעש"ט  תלמידי  של 
שבתות ומועדים התוססת בהם. עוד זאת משרישים בה מידות 
אף  על  בה  מוותרים  אין  המוסר.  בעלי  של  כתביעתם  אציליות 

אחד מן הצדדים. 
*

עוד קיים בנפש האדם צורך חשוב, גם אם אינו חיוני ותמידי כמו 
הנטיות היסודיות של 'עשיה' ו'עניין', אולם דבר זה עולה עליהם 

בהעניקו לאדם עונג מיוחד ותוספת יתרון והרגשת רוממות. 
שעה,  בכל  שמתחדש  התמידי  והעניין  החוויות  שמלבד  והיינו 
האדם מבקש לנפשו חוויות של רגש שיוציאו אותו מן השיגרה 
אין  לפעמים  הגוף  שבצרכי  כשם  הסתמי.  והחולין  הקרתנית 
האדם מסתפק במאכלים מזינים ורגילים, אלא הוא מבקש מיני 
מתיקה לתענוג, כך גם בצרכי הנפש דרושים לו מדי פעם חוויות 
שיש בהם עונג וטעם מיוחד. ובשורש הדבר היא שאיפת הנשמה 
מוצאת  אינה  אשר  המלך  בת  ורוממות,  לקדושה  האלוקית 

לעצמה מנוח כי אם בהתקרבה ובהתדבקה אל ה'. 
הרגש  סערת  במידת  מאורעות  של  ודרגות  סוגים  הרבה  וישנם 
ויש  קטנות,  וחוויות  קצרים  מאורעות  יש  מעוררים,  שהם 
וכובשים  סוחפים  הם  שמטבעם  ומרגשים  מסעירים  מאורעות 
את נפש האדם כולה אל תוך חווייתם. והאדם מצפה למאורעות 
כאלו, ויוצר לעצמו דרכים שונות להגיע לידי כך ולמצוא פורקן 

למאוויי נפשו .
והנה כל חלקי האישיות וכל סוגי הרגשות ונטיות הנפש מוצאים 
צורך  וגם  היהודי,  של  והמצוה  התורה  בחיי  המלא  מקומם  את 
נפשי זה נכלל בחיי היהודי. [ולפי האמת לשם כך נבראו ונוצרו 
והקדושה,  האמת  משפטי  בהם  לקיים  והרגשות,  המצבים  כל 
רבינו  מפי  ונתבאר  עלמא'.  וברא  באורייתא  'אסתכל  בחינת 

בכמה מקומות.]
בחלק  הנפש  וסערת  הרגש  עניין  רב  מקום  תופס  ובמיוחד 
השייכים  וההנהגות  המצוות  דהיינו  'העבודה',  של  המצוות 

לעבודת ה' יתברך וכבודו, שעיקר פעולתם ברגש ובלב. ובראשם 
עבודת התפילה וכמו שאמרו חז"ל 'איזו עבודה שבלב זו תפילה'. 
שנכלל בזה גם הבקשה והתחנונים, ההכנעה וההשתחוואה, וכן 
בעיקר  הם  הקרבנות  עבודת  [וכן  לה'.  והשירה  השבח  עבודות 
ביטוי לרגש ההכנעה וההתמסרות לה', או רגשות תודה ושמחה 
במקום  גם  התפילה  באה  מקדש,  לנו  שאין  הזה  ובזמן  בה'. 

הקרבנות.]
לב,  וסערת  לרגש  רב  מקום  בהם  שיש  העבודה  מחלקי  ועוד 
להתעדן  ה'  אל  להתקרב  שעניינם  והמועדים,  השבתות  הם 
צורך  את  ממלאים  אלו  וחלקים  בקירבתו.  ולשמוח  בקדושתו 
הנפש בחוויות שיש בהם בוהק עז של נשגבות וזוהר, ומחדשים 

את האדם בחיות ורעננות של קדושה. 
*

ברם דא צריכא למודעי, כי ישנם גישות שונות לחלק זה, שונות 
מן הקצה אל הקצה, ואף בזו עמדה לה חכמתה של 'קהל עדת' 
האדם  לו  יבור  אשר  הישרה  הדרך  את  הקצוות  שני  בין  למצוא 

וחי בהם.
כי מצד אחד ישנם אשר אינם מוצאים בקיום המצוות את אשר 
אהבה נפשם, מכיוון שאינם ממלאים את שקיקתם לדברים אשר 
יעניקו להם חיוניות עזה וגוונים רוגשים ועשירים, ולכן מבקשים 

בכל דבר את סתרי מעמקיו ועניינים מתורת הקבלה והסוד. 
אלו,  עניינים  והבנת  מידיעת  מאד  רחוקים  שהם  מכיון  אולם 
הרי שמרווים את צמאונם ומעוררים בלבם התרגשות רק מעצם 
חיותם  עיקר  וזה  מרוממים,  עניינים  במעשיהם  שישנם  הידיעה 
כי הם עוסקים בדברים  בתורה ובמצוות כאשר משננים בליבם 

מופלאים ונשגבים.
והנה מכיוון שמרבים לעסוק בעניינים נסתרים ונעלמים, נעשה 
מקום  כל  שאין  עד  בלבד,  סגולי  כעניין  התורה  כל  בעיניהם 
לרגשות הטבעיים של האדם בתורה ובמצוות, אלא כביכול שכל 
ותיקונים  עניינים  לעורר  פעולות  רק  והמצוות  התורה  מטרת 
והשפעות עליונות הפועלים בעולמות נסתרים ורובדים נעלמים 

שאין לאדם השגה בהם. 
תיקונים  מתעוררים  והנהגה  מצוה  שבכל  הדברים  שעצם  ואף 
הבעש"ט  עולם  גדולי  וכל  האריז"ל  אדני  על  מיוסדים  עליונים, 
והגר"א, הרי כל העניינים הללו הם עומק ורובד פנימי של הפשט, 
הגיונה  עם  הפשט  בדרך  במלואה  מתקיימת  שהמצוה  שאחר 
גם  לזה  במקביל  שיש  ולכוונה  לידיעה  רב  ערך  יש  ורגשותיה, 
בעולם.  ה'  של  ההשפעה  ובסדרי  עליונים  בעולמות  משמעות 
ורחמים  חסד  בזה  מעורר  וצדקה,  בחסד  שעוסק  שמי  [וכגון 
והטבה בעולם, שהקב"ה אף הוא מעורר רחמיו מידה כנגד מידה, 
להנהיג את בניו במידת הרחמים והחמלה. וכן כל מצוה מעוררת 

מידות עליונות במקביל לעניינה ותוכנה הפנימי.]
אלו  בעניינים  מושג  שום  להם  שאין  אנשים  כאשר  אולם 
משתמשים במושגים הללו מתוך הכרה מעורפלת כדי להתרגש 
מכל  מתנתקים  כן  ומחמת  גבוהים,  דברים  שהם  הידיעה  מעצם 

המשך מעמוד הקודם
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קשר נפשי עם התורה, הרי זה נזק רב לקיום הנכון והשלם של 
התורה והמצוות. 

וכל היהדות נעשית אצלם דת של סגולות, שמלבד ההתרחקות 
הוא  העשיה  אופי  הרי  חי,  בא-ל  ודביקות  תמימה  מאמונה 

כמעשים יבשים שאינם פועלים מתוך לבו של האדם. 
בעניינים  לעסוק  יבואו  כך  שמשום  בדבר  סכנה  יש  [ועוד 
ולפעמים  ברור,  מקורם  ואין  כך  כל  חשובים  שאינם  סגוליים 
גם הבלים ודמיונות שאין בהם ממש, וכמובן שכל דבר בא על 

חשבון דברים אמיתיים וערכים חשובים.]
*

הרגש  לחלק  לגמרי  מתכחשים  אשר  כאלו  ישנם  זאת  לעומת 
אלא  תלוי  אינו  והמצוות  התורה  שקיום  וסוברים  שבנפש, 

במעשה או בידיעה שכלית בלבד. 
וגם זה אינו נכון שמחסירים חלק חשוב משלימות הקיום של 
המצוות ועבודת ה' שהרי הלב והרגש הם חלק נכבד מאישיות 
האדם ושלימות קומתו, ויש מצוות שתלויים במידה רבה בלב, 

ובלא זה חסר בעיקר צורת המצוה, והיא כגוף בלא נשמה. 
[ומלבד שמחסירים בשלימות המצוה, חסר בשלימות קומתם 
מזה  וחמור  ה',  לעבודת  זה  בחלק  משתמשים  שאין  הרוחנית 
שנמצא שמשתמשים ברגשותיהם ולבם רק לענייני עולם הזה, 
במלחמת  סכנה  בכך  שיש  ועוד  כפונדקית.  כהנת  תהא  ולא 
היצר שכאשר אין ממלאים את צרכי הנפש שהאדם זקוק להם 
עזה  במשיכה  להתפרץ  הדבר  עלול  סוערים,  קודש  ברגשות 

לעניינים בלתי רצויים.
על  רגשותיהם  שמעוררים  למעלה  האמורים  אלו  גם  ובאמת 
פועלת  ההתעוררות  שאין  מכיון  מנפשם,  הרחוקים  דברים  ידי 
ומתמלא  קודש  מרגשי  בנפשם  זה   חלק  מתרוקן  בעצמותם, 

בענייני חול בלבד.]
*

כאשר  המיוחדת,  בדרכה  עדת'  'קהל  חידשה  גדולה  חכמה 
קודש  ברגשות  להתעורר  ניתן  כיצד  הנכונה  הדרך  את  מצאה 
הדברים  בעצם  התבוננות  מתוך  נפש,  לכל  השווים  בדרכים 
היסודיים שהם פשוטים וברורים, וכאשר משכילים להבין את 
הפנימי  הרגש  את  ולמצוא  נכון  באופן  והמצוות  העבודה  תוכן 
שעשיית  כך  על  ונוסף  הנפש.  את  להלהיב  רב  כוחם  שבהם, 
המצוות באופן כזה מתקיימת ביתר שלימות ובצורה נכונה, גם 
קודש,  ברגשי  מלא  בהיותו  ומתעלה  מתרומם  בכללות  האדם 
ה'  אל  מתקרב  והוא  בקרבו,  תוססים  והשי"ת  התורה  וענייני 

ואל התורה בכל חלקי אישיותו. 
והשתאות  ה'  בגדלות  ביותר  היסודית  ההתבוננות  וכגון 
לעסוק  ומצוה  שניתן  דבר  שהוא  מושגת,  הבלתי  מקדושתו 
חכמת  של  הנסתרים  במושגים  להעמיק  זכה  שלא  למי  גם  בו 
הקבלה. וכן באופן פרטי לכל מצוה ולכל מועד יש גם בפשטות 
הם  בהם  ועסק  התבוננות  ידי  ועל  מיוחדים,  רגשות  עניינם 

מביאים התעוררות אמיתית ויציבה השייכת לכל אחד.

'קהל  לנו  מעניקה  ה'  בעבודת  זה  חשוב  בחלק  גם  כן,  כי  הנה 
מזור  למצוא  היתה  לא  שמטרתה  אף  המיוחד,  גוונה  את  עדת' 
ותרופה לצרכי הנפש, אלא כל בקשתה ושאיפתה היתה לדעת 
את האמת, למצוא את הדרך הנכונה לעבוד את ה', ולמלא את 
גם  זו  רוממה  דרך  בפועל  אך  ובשלימות.  בנאמנות  תפקידנו 
בקיום  השלימות  עם  שיחד  דהיינו  זה,  צורך  נכונה  על  פותרת 
ורגש  הנשגבות  תחושת  את  לאדם  מעניק  הדבר  המצוות, 
הרוממות המיוחדת הדרושה לנפש, ומרעננת אותו ומרוממתו 

משיגרת שטף החיים.
* 

לא נותר לנו אלא לאחל לעצמנו כי נזכה להספיג בנפשנו את כל 
מה שקהל עדת ירושלים מנביעה ממעיינותיה, ולהתפלל יחדיו 
כי נזכה תמיד להתעלות מעלה מעלה בדרכי התורה ובמסילות 

העבודה. 
לרוות  שנזכה  שליט"א  רבינו  על  מרום  לאלוקי  נישא  ותפילה 
אמת  בנתיבות  רוחו  בעוז  וינחנו  בשנים  רבות  עוד  ממעייניו 
שפע  מתוך  מעליא  ונהורא  גופא  בבריות  קודש  וארחות  ויושר 

והרחבת הדעת ויפוצו מעיינותיו חוצה עד ביאת גואל צדק.
הטוב  כל  על  בפינו  ונהללו  לה'  נודה  הישיבה  של  חגה  וביום 
עבר  אשר  כל  למרות  הזה,  לזמן  וקיימנו  שהחיינו  גמלנו,  אשר 
עליה, המשברים והגלים אשר איימו לבלענו לאורך כל השנים, 
והנה  שטפתנו,  מים  שבולת  כאשר  האחרונה  בשנה  ובמיוחד 
ונברך  לה'  נודה  אלה  כל  על  חיים.  כולנו  היום  פה  אלה  אנחנו 

שמו לעולם ועד.
כים,  שירה  מלא  פינו  'ואלו  חי' –  כל  ב'נשמת  אומרים  אנו  כך 
ולשוננו רינה כהמון גליו וכו', אין אנחנו מספיקים להודות לך 
וכו'. אולם בסופו של דבר אנו אומרים – 'על כן אברים שפלגת 
וירוממו  וישוררו  ויפארו  וישבחו  ויברכו  יודו  הם,  הן  וכו',  בנו 

ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו תמיד'.
ידועה התמיהה, שהרי אמרנו כי אין אנחנו מספיקים להודות 
אפילו היו אברינו גדולים ורחבים כים וכרקיע, וכיצד אנו למרות 

זאת, מודים ומברכים ומשבחים.
התודה'.  באה  'מאליה  וביה.  מיניה  מבוארת  התשובה  אכן 
אנו  אין  אכן  חובתינו  ידי  לצאת  באים  היינו  אילו  כלומר 
מספיקים. אבל ההודאה הלזו מעצמה היא משתפכת, איברים, 
יודה  לך  פה  כל  'כי  ויברכו.  יודו  הם'  'הן  ולשון,  ונשמה,  רוח, 
תודה  של  למציאות  מביא  בעצמו  המצב  תשבע'.  לך  לשון  וכל 

והודאה 'כל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחוה'. 
ירושלים',  עדת  'קהל  של  ושגשוגה  קיומה  של  הגלוי  הנס 
 - מעצמה  המשוררת  מציאות  יוצרים  הכל,  ואחרי  הכל  למרות 

'ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו'.
ועל העתיד אנו מבקשים ומתחננים  - 'ואל תטשנו ה' אלוקינו 

לנצח'.

הרב יחיאל משה ורטהיימר
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שלש מידות הן בקהילה זו - קהל עדת ירושלים - בהן מתייחדות 
הליכות בניה והן המשמשות כסימן מובהק והגדרה קולעת לכל 
המבקש לעמוד על טיבה ועל סודה. ואלו הן: דרך ושיטת הלימוד 
במקרא במשנה ובגמרא, אופן קיום מצוות התורה ובעיקר עניני 

מועדים וזמנים, ומידות והנהגות שבין אדם לחבירו.
הללו  מידות  ג'  שורש  אחר  להתחקות  נפשך  את  יש  אם  ועתה, 
מלך',  'בן  ספרי  על  כתובים  הם  הלא  ייחודם,  דקות  אחר  ולתור 
דרכם ניתן לעמוד על מידת 'פשוטו של מקרא', להתבונן בדרכי 
העבודה, וגם מידות שבלב כבר קבעו ברכה לעצמן בספר 'חכמה 

ומוסר'.
אך הדעת נותנת וגם האמת תורה דרכה שאם אמנם שלש דרכים 
ששלשתן  ידענו  וגם  סובבות  הן  אחד  ציר  על  כולן  הלא  הנה, 
שליט"א.  ורבינו  מורינו  של  הנובע  מעיינו   - ניבעו  אחד  ממעיין 
ולכן אם יגעת ומצאת שיטת כל אחת מהמידות הנזכרות, ועדיין 
ליבך חפץ לתור אחר חוט השני העובר בין כל אותן דרכים - תן 
אל  ליבך  ושים  עצמם,  הקהילה  בני  של  ושיחם  שיגם  אל  דעתך 
סוד מזגם הנוח, אל חן עבודת המצוות ואל מתיקות תורתם. כי 
תמצית ספרי 'בן מלך' ויותר ממה שכתוב שם הלא הם חקוקים 
על לוח ליבם של שומעי לקחו של רבינו שליט"א, ואם את תוכן 
אחד  הדברים  לב  הלא  שונות,  מידות  בג'  לשער  ניתן  הספרים 

הוא, והוא זה השוכן בתוך ליבו של כל אחד ואחד.
ננסה איפוא לעמוד על נקודה שרשית ועלומה זו - לב ליבו של 

קהל עדת ירושלים.

פשוטו של מקרא
הלכה  כל  לך  ואין  בהן,  נדרשת  התורה  מידות  עשרה  בשלש 
הדרש,  מידות  י"ג  ע"י  ניתנים  ידיעתה  שרשי  שאין  למעשה 
המקראות  את  האדם  יחקור  שאם  כך  לידי  הדברים  ומגיעים 
ממסורת  ירחיק  וגם  שיטה  לוודאי  קרוב  פשטם,  לפי  ורק  אך 
ללומדיו  אומר  המקרא  אין  וכביכול  מסיני,  שניתנה  כפי  ההלכה 
- אלא דרשני. והדבר צריך תלמוד, שהלא אין תורה אלא מלשון 
הוראה, ומדוע זה לא נכתבה התורה לכתחילה אליבא דהלכתא 
עין',  תחת  'עין    - בעלמא  דוגמא  ולשם  הוראתה.  אמיתת  ולפי 
לפי פשוטו של מקרא לא איירי אלא בנטילת אבר, אולם קיימא 
משפט  הוא  כך  אם  ומעתה  הינו.  ממון  שדין  רבותינו  בקבלת  לן 
הצדק, לשם מה נאמר פשוטו של מקרא, ואילו אם היתה נטילת 
לנטות  למעשה  ההלכה  על  היה  לא  הצדק  משפט  תכלית  האבר 

מכך כלל.
ותשובת הדבר מאליה היא עולה - שאמנם וודאי כאשר באים 
מפני  שכל  ושום  דעת  לשיקול  הדבר  ניתן  מעשה  לידי  הדברים 
כמה מיני השלכות צדדיות אשר אין חלקם עם 'נשמת' משפט או 
ציווי זה, כי בהלכה למעשה לא תופיע המצוה על טהרת רעיונה, 
אילו  ואכן  המעשה.  שבעולם  ההשלכות  כל  חשבון  לפי  אלא 
יעשון,  אשר  המעשה  את  לדעת  ורק  אך  לישראל  התורה  ניתנה 
היו מתפרשים בה כל דקדוקי ההלכות כמות שהן, ולא היה צריך 

בהופעות  רק  מדברת  התורה  אין  כרחינו  ועל  הדרוש.  דרכי  אל 
המעשיות של הצדק והמשפט, אלא תכלית וסוף המחשבה היא 
 - בה  ילכו  אשר  הדרך  והכוונת  ישראל  בני  של  ליבם  היישרת 
מלבד מעשה המצוה עצמו. ומסיבה זו אין קיום  התורה מוגבל אך 
ורק אל מי שבא מעשה לידו, אלא 'בפיך ובלבבך לעשותו' יומם 
ולילה, ותלמוד תורה כנגד כולם. נמצא שעיקר קנין התורה הוא 
בבחינת 'והשבות אל לבבך' - היישרת הלב עצמו עם משפטי ה'.

וכמות  בטהרתן  המצוות  רעיון   - המקראות  פשוטי  הם  והם 
יסוד  על  בזה  אנו  וסמוכים  המעשה,  עולם  אל  ירידתן  טרם  שהן 
דבריו של מרנא החזון איש זלה"ה בקונטרס שמונה עשרה שעות 
(אות ג) – ובעומק ההבנה של ההלכה סברא זו קרובה, שעיקרי 
ההלכות אצילות, ורק ע"י צמצום אחר צמצום הם משמשים גם 

בעולם המעשה.
ומעתה אי משום ידיעת השכל אליבא דהילכתא לא היה מקום 
לפשוטי המקראות, ורק מצד בינת הלב והכרת הרגש נכתבה כל 
התורה על טהרת רעיון המצוות, ודווקא בלשון של פשט, כי רק 
התורה  פירשה  לא  זו  מסיבה  הלב.  לוח  על  הדברים  ייחקקו  כך 
את גדרי הממון של 'עין תחת עין', כי כזאת היא הוראת מצוה זו 
ללב האדם - שמצד רעת מכה עין חבירו אין ענשו אלא 'עין תחת 
עין', זהו 'לב' המצוה וכך ראוי שייחקקו הדברים בלב האדם. כי 
עם  להתיישר  הלב  עקמומית  שתתפשט  היא  המחשבה  תכלית 
כל חוקי התורה, ותכלית מדריגת האדם היא שיהא עצמו וליבו 

אומר לו - בפשטות ובבהירות - איזוהי דרך ישרה.
אמור מעתה - לא ידיעת השכל היא תכלית העיון בדרך 'פשוטו 
סיבות  הן  הן  הלב  ובינת  הרגש  התפעלות  אם  כי  מקרא',  של 
רדיפת הפשט. ולא עוד אלא שכל נטיית לשון המקראות אל צד 
רעיון הדברים וליבם, אינו אלא משום תוקף מעלת 'והשבות אל 

לבבך' שיש בלימוד התורה.
מידה זו של רדיפת הפשט חותרת היא לעולם ליישב ולבסס את 
כל דברי התורה בתוך הלב, שלא יהיו דברי תורה כחכמה שכלית 
אשר איננה מותירה רישומה בלב האדם, אלא יכנסו מיד לשכון 
בתוך מצפוני הלב. ואכן כך דרכה של קהילה זו, ללבן ולברר עומק 
פשוטי המקראות - וחלק מידות הדרש בכללם - עד שישוב אור 

הפשט ויבהיק כנתינתו מסיני לחדור ולפשט עקמומית שבלב. 

כי אם בתורת ה' חפצו
חתירה זו להשבת משפטי התורה אל בינת הלב, מופיעה במשנה 

תוקף בשיטת העיון בהוויות דאביי ורבא.
לפנים  זו   - בתורה  העוסק  במעלות  יתכנו  מדריגות  כמה 
ללא  כלשונם  רבותיו  דברי  את  הלומד  ישנן  אשר  יש  מחברתה. 
שישמעו אזניו כלל את אשר פיו מדבר, ואין דמיונו אלא כחמור 
וללבן  לחקור  היא  כידוע  תורה  של  דרכה  אמנם  ספרים.  נושא 
סוגיות הש"ס הדק היטב, ויתירה על כך זכינו בדורות האחרונים 
תמצית  על  סוגיה  כל  להעמיד  הדקדוק  ודרכי  החילוק  למידות 
המתגלעות  וקשיים  סתירות  למנוע  ובכך  שבה,  החידוש  נקודת 

פשוטו של מקרא - לפשט עקמומית שבלבפשוטו של מקרא - לפשט עקמומית שבלב
קהל ' של  לדרכה 
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בעת הלימוד לפום ריהטא.
וההתבוננות  העיון  כדרך  לשמש  לה  אפשר  אי  זו  מידה  אמנם 
בכח  רק  להשתעשע  הלומד  יפריז  ואם  הגמרא,  בדברי  היחידה 
אצלו  עכ"פ  כי  ממנו,  עדיף  ספרים  נושא  חמור  גם   - החילוק 
קיימים דברי הגמרא ככתבם, ואילו זה המבקש רק את החילוק 
ופתרון הסתירות כשלעצמם ללא כל התחייבות אל האמת כמות 
שהיא, הלא סברות הגמרא עצמן כמו זר נחשבו לו, וביכלתו גם 
לטהר את השרץ בק"נ טעמים, כי אין הכרת מהות טומאת השרץ 

לנגד עיניו אלא ק"נ הטעמים האפשריים.
לאחר  הפשט,  הגיון  עלי  האמונים  דנן  הקהילה  תלמידי  ולכן, 
ירפו  לא  עדיין  וכיו"ב,  היישוב  ובדרכי  דרכים  בק"נ  שישתלמו 
מיגיעתם ויחתרו להביא את דברי הסוגיא לכדי אובנתא דליבא, 
סברת  עם  ליבם  נתיישב  אמנם  אם  נפשם  בנבכי  חקר  ולהעמיק 
לו  עצמם  שהם  עד  ליבם,  לוח  על  התורה  דברי  ונחקקו  הגמרא, 
נשאלו עתה בענין הנידון בסוגיא היתה דעתם מיושרת עם דעת 
וישראל  ש'קוב"ה  מחזיקים  הם  באמונתם  כי  הקדושה,  התורה 

ואורייתא חד הם'.

לעבדו בלבב שלם
לימוד  חלק  אל  רק  מוגבלת  איננה  הפשט  דרך  של  השפעתה 
התורה, כי ע"פ דברינו לעיל הלא אדרבה - עיקר מהותה מתבטא 
דווקא עם קיומם המעשי של מצוות התורה, והלא כך אמרו חז"ל 

(ב"ר מד) 'לא נתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות'.
אין  אמנם  שאם  המצוות,  סוד  בעמקי  גם  כך  בדרוש  וכמעשהו 
לשער עומק רזי המצוות לכל דקדוקיהן ורמיזותיהן, הרי שאין לך 
נכבד בחלק המצוות מעצם קיומם המעשי, ומשכך - כדי שימשכו 
תחילה  לקנות  הלבבות  מוכרחים   - המעשים  אחר  הלבבות  גם 
את תוכנה הפשטיי של כל מצוה, כי הלא רק לשם כך דיברה תורה 
לעומקא  עד  ויכנסו  המעשים  שיפעלו  בשביל  כי  הפשט.  בלשון 
הלב  ידיעת  ואין  הפעולה,  ותוכן  מהות  הלב  שיבין  צריך  דליבא, 

אלא בינת הרגש והכרה פשטית בתוכנו היסודי של המעשה.
זהו איפוא סוד החן הנסוך בעבודת החגים והזמנים - ויום השבת 
בכלל - הנחזה לרוב אצל בני קהילה זו, כי אין פעולת המצוות או 
עבודה  ובדרכי  בעקיפין  הלב  תוך  אל  נכנסים  המועדים  קדושת 
טהרת  על  השבת  אור  אלא  שונים,  לפרטים  ומכוונות  מיוחדות 
פשטו נראה בהם ונועם השבת עצמו הוא זה השורה עליהם, וזאת 
ליבות  אל  להמציא  שליט"א  רבינו  שטרח  הרבה  יגיעות  אחר 
תלמידיו את תוכנה הפשטיי של מצוות השבת, עד שתגיע השבת 
כמות שהיא אל תוככי חדרי הלב ותחקוק בו מתיקות אמריה, או 

אז תהא שבת מלכתא עם שומרי מצוותיה - לאחדים.

אהובים למעלה ונחמדים למטה
תורה  חיי   - החיים  לסם  התורה  להם  ונעשית  הקהילה  בני  זכו 
השעה  וחיי  העולם  חיי  אין  שוב  בעלמא.  כמליצה  ולא  כפשוטם 
נפרדים לשתי מחנות אשר כשזה נכנס זה יוצא, שוב אין הליכותיו 

של בן התורה נחלקות לשתים - זמן הלימוד לחוד ועולם המעשה 
לחוד, כי שניהם גם יחד נוצקו באיש אחד ובלב אחד, ומעתה כל 
דברי התורה שלמד וכל משפטי התורה אשר קיים, פועמים בתוך 
לבו ומיישרים לו דרך בכל אשר יפנה ובכל משאו ומתנו עם בני 

אדם.
את  לראות  הלב  לדאבון  האחרונים  בדורות  הוא  נפרץ  חזון 
בפי  מכך,  גרוע  ואף  בו  לחפור  קרדום  כמין  משמשת  התורה 
בידם  היא  פיפיות  כחרב  אך  בגרונם  התורה  רוממות  אשר  כאלו 
כבר  סריקי  בוקי  כמה  רוחם.  על  העולה  ככל  ולעוותה  לעקמה 
אשר  והנהגות  מעשים  ולנמק  לתרץ  כדי  התורה  במאמרי  נתלו 
הפלפול  ע"י  ורק  כשמש,  וברור  ללב  ניכר  הפסדם  כשלעצמם 

ו'חשבונות רבים' יבואו לידי ספק וטעות.
החובק  ערוך'  כ'שולחן  רבותינו  לנו  הנחילו  חלקים  ד'  אמנם  כי 
שמעו  אשר  ישנו  אחד  ספר  אך  ההלכה,  עולם  זרועות  כל  את 
ערוך' (השו"ע  שולחן  פינעפטער  'דער  יקבנו -  ושמו  לפניו  הולך 
החמישי) אלא שגנוז ונעלם הוא וסודו כמוס וחתום באוצרותיו. 
ליפול  היכולים  סילופים  אותם  לכל  התשובה  נמצאת  זה  בספר 

בבוא האדם ליישם את ד' חלקי השו"ע בתוך הליכות חייו.
אם תתבונן בטבע ספר זה תבין עד מהרה שגם 'גויל אילו רקיעי' 
אשר  תימצות'  'היכי  אותם  כל  עבור  מהשתרע  המצע  קצר  יהא 

יתכנו בעולם המעשה, כך שאין קיום הספר אפשרי.
אבל בריאה אחת ישנה בעולם אשר כוחה יפה להתמודד עם כל 
היושבת  עצמה  הישרות  זוהי  הלא   - וקלקולים  עיוותים  אותם 

במצפוני הלב, כי אלוקים עשה את האדם ישר.
מול  אל  רב  זמן  יעמוד  לא  הבשר  לב  של  כוחו  שתוקף  ומתוך 
עולם השקר הסובב אותו מכל צד, ובקל יוכל להכשל במעקשים 
ולבוא לידי עקמומית ע"י בקשת חשבונות רבים. הקדים הקב"ה 
לכל  ובמרפא  בצרי  ישראל  לבני  זכו  קא  ומשמיא  למכה  רפואה 
תחלואי הלב - התורה הקדושה - סמא דחיי. כי אם ישכיל האדם 
אל   - השו"ע  חלקי  ד'   - ומשפטיה  התורה  דברי  להשיב  ויצליח 
הדברים  ומשיאירו  עקמומיתו,  ותתפשט  לבבו  יכנע  אז  או  לבו, 
שוב  הלב,  מצפון  אל  ורק  אך  השמור  והבהירות  הפשטות  באור 
כי   - דרכיו  את  ולקלקל  לעוות  הרבים  החשבונות  כל  יוכלו  לא 

המכתב מכתב אלוקים חרות על לוח ליבם של ישראל.
המאירות  הפנים  ופשר  לבריות  הנוח  מזגם  סוד  איפוא  זהו 
הנשקפות תדיר אצל בני הקהילה, כי רז זה גילה להם מורם ורבם 
לפו"ר  הם  נשמעים  אם  אף  הרבים  החשבונות  שכל   - שליט"א 
לכל חוקי ההגיון, אי אפשר שיטו ויחרגו ממסגרות עומק פשוטה 
מחייבות  והיושר  הטוב  מידות  של  ופשוטם  האמת.  מידת  של 
האהבה  ואת  הענווה  חן  את  והוותרנות,  הסבלנות  מידת  את 
והאחווה, בפשטות - בסבר פנים יפות ומזג נח לבריות. ולכן מי 
שהכניע עצמו והניח ללבו להתפעל ממשפטי התורה עד שהפכו 
לחלק מעצמו, יוכל לשער בליבו כל מידה נכונה ויושר דברי אמת 
הכלל:  זה  רבים.  חשבונות  כנגד  גם   - לי'  אומר  'ליבי  בבחינת 
האמת תורה דרכה בדרך הישר והטוב - משמעו כפשוטו (אם כי 

הרב שלמה זלמן בר"מ שיינברגר
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ירושלים".  עדת  "קהל  של  מדרשה  בבית  נתחדש  גדול  חידוש 
שמא תאמר – חדשות באו לכאן, אין הדבר כן, אלא עתיק יומין 
הוא חידוש זה, ועם כל זאת חידוש הוא. ובכן במה דברים אמורים, 

הסכת ושמע.
מתופשי  הרבה  בקרב  השנים  ברבות  ונתפשט  הלך  גדול  קלקול 
ורב  גדול  נזק  אבל  מוגדר,  שמו  אין  זה  קלקול  ולומדיה,  התורה 
הוא, ואין סימניו קלים לזיהוי, וזה הוא עניינו. באשר אף העוסקים 
בתורה ביגיעה רבה, ומתאמצים להבינה בהבנה עמוקה ובסברא 
מוחם  את  נוטלים  הם  בתורה  לעסוק  שבבואם  נתרגלו  ישרה, 
ליבם ונפשם, ומטילים אותם בקרן זווית, למען לא "יפריעו" חס 
וחלילה לעסק התורה, שהרי – לשיטתם – עלולים רגשות האדם 
ותחושותיו הטבעיים להטות את הבנתם בדברי התורה. וקלקול 
מספרי  ספר  כל  או  הגמרא  את  נוטלים  אשר  עת  שבכל  גורם  זה 
הגיון  עולם  תוך  אל  "מתכנסים"  כביכול  הם  הקדושה  תורתנו 
שונה, עולם אשר אינו האדם עצמו אלא מרוחק וזר ממנו, ומשם 

שואבים את כלי העסק בתורה.
שמא תאמר – מה בכך, יהי כן ותו לא מידי. אמנם יש לדעת כי 
אין הדבר כן כלל ועיקר, כי כאשר האדם מדחיק ומרחק את נפשו 
לפלפל  הוא  ועלול  בשליטתו,  והסברא  ההגיון  כלי  אין   – ועצמו 
ולסבור סברות עקומות, עקלקלות, פלפולי סרק של הבל, באשר 
שהרי  סברותיו,  את  בהגיונו  שופט  הוא  אין  בתורה  בעסקו  עתה 

הרחיקם והדחיקם לצדדים עד אשר יקום מתלמודו.
לא כן לימדה אותנו בית מדרשה של "קהל עדת ירושלים" - אלא 
הטבעיים,  ורגשותיו  נפשו  תחושות  כל  את  האדם  יטול  שכאשר 
הרי  הקדושה,  התורה  וסברת  הגיון  למעמקי  יצלול  יחד  ועמם 
עתה התורה "דיליה" היא, וכאשר כל עצמו ורוחו מתאמצים בכל 
עקומה  לסברא  מקום  יהיה  לא  אזי  ולהשכיל,  להבין  ותוקף  עוז 

ופתלתלה, שהרי יצרפנה בכור הגיונו טרם יעלנה בדעתו.

הטבעיים,  נפשו  נימי  בכל  תורה  בדברי  האדם  כשיעסוק  אז,  או 
יתחיל לחוש ולהרגיש בהגיון האלוקי שבדברים, ויהפוך אף הוא 
לסבור את סברת התורה, וכמאמר הנביא (ירמיהו לא, לב) השגור 
את  אכרות  אשר  הברית  זאת  כי   - שליט"א  רבינו  של  בפיו  תדיר 
בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה', נתתי את תורתי בקרבם 
ועל לבם אכתבנה, והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם. ועתה 
בבואו  המלבי"ם  הוא  הלא  הגדול  הפרשן  של  דבריו  נמלצו  מה 
בקרבם.  תורתי  את  נתתי  וכו'  הברית  זאת  זה - "כי  פסוק  לפרש 
להם  טבעי  כדבר  עד שתהיה  הערת השכל  מצד  שיקיימו תורתי 
על  להכתב  תצטרך  שלא  אכתבנה.  לבם  ועל  בקרבם:  הנמצא 
הספר ובדיו כי תהיה כתובה על לבם, שהלב מצייר כח הבחירה 
והממשלה אשר בנפש שלא תתעורר אצלם בחירה הפך התורה, 

כי לבם יהיה מלא מחוקי התורה הטבועה בלבם".
הימים,  באחרית  שיתחדש  הוא  גדול  חידוש  כאמור,  ואכן, 
נתנבא  שכבר  זה  חידוש  הוא  יומין  עתיק  אבל  הנביא,  וכנבואת 

עליו ירמיהו.
ברבות  התאוננו  זאת  להבין  השכילו  לא  אשר  רבים  ובאמת, 
הימים על דרך לימוד זה שכביכול "מגשמים את התורה". ואמנם, 
נימה דקה מן הדקה מבדלת בין שני הדברים, באשר ברור הדבר 
להספיג  עליו  שומה  סברות,  ולומר  לפלפל  הלומד  יתחיל  שטרם 
הרגשה  אותה  את  ירגיש  אשר  עד  תורה  של  בהגיונה  היטב  עצמו 
מופלאה של "תורה דיליה". והדרך להגיע לכך, תודה לה', אף היא 
התורה  את  האדם  ילמד  שכאשר  היטב,  מדרשינו  בבית  נתלבנה 
("אן  בנפשו  לו  הנוגע  הפרטי  ועניינו  עסקו  שזהו  שירגיש  באופן 
להבין  אונו  בכל  ויתייגע  לעפעפיו  מנוחה  יתן  ולא  בלע"ז),  גיין" 
הזך  באורו  לו  ויאיר  אורה,  בקרן  הקב"ה  יעמידו  אזי  ולהשכיל, 

והבהיר, וטוב לו כל הימים.

הגשם את  מקדשים  או  התורה  את  "מגשמים" 

לרגל כ"א אדר יום התייסדות ישיבתנו הקדושהלרגל כ"א אדר יום התייסדות ישיבתנו הקדושה
הרב נחמן אנשין

בעולם השקר יתכנו גם יוצאים מן הכלל), ואילו השקר יזדקק 
לעולם לדרכים נפתלות מלאות מעקשים ועקמומיות.

הכרה זאת עצמה היא זו שהנחיל לנו רבינו גם בשיטת הלימוד 
הדרוש  דרכי  אמנם  כי  מקרא.  של  פשוטו  'עומק'  במידת   -
להתעלם  נוכל  לא  לעולם  אך  למעשה,  הלכה  המורים  הם  הם 
הדרש  אין  כרחך  ועל  הלב,  בפנימיות  הנטועה  האמת  ממידת 
שנשוב  גם  יתכן  כך  (ולשם  המקרא,  של  פשוטו  עומק  אלא 
להעמיק עוד ועוד בפשטי המקראות עד שנגיע לשורש הלכות 
הדרוש כפי שהן אחוזות בעומק פשוטו של מקרא). וגם אמנה 
'ליבי  ולמידת  דליבא  לאובנתא  נרחב  מקום  ישנו  זה  מטעם 

אומר לי' אף בהוויות דאביי ורבא, מתוך אמונה כי 'פקודי ה' 
ישרים - משמחי לב'.

הנה כי כן, לא מידות שונות ונבדלות יש כאן כי הברכה אחת 
היא ופתרון אחד לכולן, כי כולן על ציר הפשטות והבהירות הן 
ממנו  נובעות  גם  או  פונות  הן  פנימה  הלבב  אל  וכולן  סובבות, 

ושופעות מרגשותיו.
יהי רצון שיקויים בנו דבר ה' אשר שלח לנו ביד נביאיו (ירמיה 
לא); כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים 
אכתבנה -  לבם  ועל  בקרבם  תורתי  את  נתתי  ה' -  נאום  ההם 

והייתי להם לאלוקים והמה יהיו לי לעם. אמן כן יהי רצון.

פשוטו של מקרא - לפשט עקמומית שבלבפשוטו של מקרא - לפשט עקמומית שבלב
הרב שלמה זלמן בר"מ שיינברגר
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במצוות תנאי  עשיית  בדין 
באכילת אפיקומן

בדין סוף זמן אכילת האפיקומן בליל פסח, כתב השו"ע (או"ח סימן תע"ז) 
עד  אלא  נאכל  שאינו  פסח  בקרבן  כמו  חצות,  קודם  לאכלו  זהיר  'ויהיה   –
עזריה  בן  אלעזר  רבי  (ק"כ:)  פסחים  במסכת  בזה  פליגי  והנה  ע"כ.  חצות'. 
אומר  עזריה  בן  ר"א  הזה,  בלילה  הבשר  את  ואכלו  'דתניא,   – עקיבא  ורבי 
מה  הזה,  בלילה  מצרים  בארץ  ועברתי  להלן  ונאמר  הזה  בלילה  כאן  נאמר 
להלן עד חצות אף כאן עד חצות. א"ל ר"ע והלא כבר נאמר חפזון עד שעת 
בלילה,  ת"ל  ביום,  כקדשים  נאכל  יהא  יכול  בלילה,  ת"ל  מה  א"כ  חפזון, 
בלילה הוא נאכל ואינו נאכל ביום'. ע"כ. ונחלקו הפוסקים אם הלכה כר"ע 
כפי הכלל שהלכה כר"ע מחבירו, או דהלכה כראב"ע משום שבכמה משניות 

סתם כראב"ע.

ד'),  שפ"א  סימן  (בשו"ת  האבני-נזר  בעל  של  עצתו  ומפורסמת  וידועה 
יתאחר  שמא  וירא  חצות  זמן  שקרוב  ורואה  הסעודה  באמצע  שהעומד 
תנאי,  ויעשה  ויאכלנה,  מצה  יטול  חצות,  לאחר  עד  האפיקומן  את  מלאכול 
שאם הלכה כראב"ע דזמנה עד חצות – הרי מצה זו שאוכל עתה היא לשם 
הזמן  לאחר  לאכול  מותר  חצות –  עד  זמנה  דאם  האב"נ,  ומחדש  אפיקומן, 
מה שירצה, דמה שאסור לאכול לאחר האפיקומן כדי שישאר טעם מצה – זה 
הוא רק עד סוף זמן אכילת האפיקומן, ולאחר מכן – שוב אין איסור לאכול. 
לאכול  מותר  לכו"ע  הפסח  יום  שבבוקר  פשיטא  הא  דהרי  דבריו,  [ובסברת 
מצה, והטעם, דרק כל זמן ששייך אכילת אפיקומן צריך שישאר טעמו בפה, 
ואומר,  מצה,  של  נוספת  כזית  האדם  נוטל  הסעודה  ובסוף  מכך.]  יותר  ולא 

שאם הלכה כר"ע – הרי עתה אוכל הוא את האפיקומן.

ובהגדה של פסח 'מבית-לוי' מובא שהרב מבריסק שיבח עד מאד עצה זו, 
ואמר, שנאים הדברים למי שאמרם. ובספר 'מקראי קודש' להגרצ"פ פרנק 
הגה"צ  בשם  והביא  האבנ"ז  לדברי  להסכים  האריך  נ"ו)  סימן  ח"ב  (פסח, 
רבי אריה לוין זצ"ל שהגר"ח מבריסק עצמו התנהג כן ועשה התנאי. [שאף 
אירע  אם  אבל  חצות,  לפני  האפיקומן  את  לאכול  מקפיד  היה  כלל  שבדרך 
תנאי  עשה   – האפיקומן  אכילת  זמן  שיעבור  שחשש  עד  והאריך  שהתאחר 

זה.]א 

ומ"מ נמצא דדעת האב"נ שאפשר לעשות תנאי במצוות.

בקריאת שמע
שמע,  קריאת  הלכות  גבי  מ"ו)  סי'  (או"ח  הגרע"א  בדברי  כה"ג  ומצינו 
יספיק  שלא  חשש  יש  שחרית  תפילת  הציבור  עם  יתפלל  שאם  שהרואה 
עם  לקרותה  דעדיף  המ"ב  פסק  [דכן  בזמנה,  וברכותיה  ק"ש  לקרות 
ברכותיה, וז"ל (שם בס"ק ל"א): מוטב לצאת ידי קריאת שמע עם הציבור, 
שבציבור יקרא כל השלשה פרשיות ובברכותיה כמו שתיקנו חז"ל. עכ"ל.] – 
יקרא קריאת שמע לפני התפילה ויעשה תנאי, שאם יספיק לקרוא ק"ש עם 
הציבור בזמנה – תיחשב קריאת השמע שלפני התפילה כקורא בתורה, ואם 

מבריסק  הרב  ממקורבי  מאחד  'שמענו   - כתב  ל')  סימן  (חי"א  נדברו  אז  ובספר  א. 
זצוק"ל  מבריסק  הגר"ח  רק  במצוות,  תנאי  בעשיית  אוחזים  לא  שבבריסק  זצוק"ל 
'מועדים  אמנם בספר  עכ"ל.  הדחק ובלית ברירה.  בשעת  האבנ"ז  עושה כעצת  היה 
וזמנים' (ח"ז סימן קפ"ח) כתב - ואני מאד מסופק אם שמועה זאת בשם הגר"ח זצ"ל 
נכונה, וכן שמעתי ממרן זצ"ל שאביו הקדים מאוד לאכול מצה ולגמור הסדר, ולא 
נראה שאיחרו באפיקומן עד חצות. וע"כ נראה יותר שנתחלפו הדברים, והדבר צריך 
בירור. עכ"ל. [וע"ע בתשובות והנהגות (ח"ב סימן רל"ט) ובהגדה ש"פ "מנחת אשר" 

מה שכתבו בענין תנאי באפיקומן. וכן בשו"ת מנחת יצחק חלק ט סימן מ"ז מ"ח.]

הראשונה  קריאתו  תיחשב  אזי   – בברכותיה  הציבור  עם  לקרוא  יספיק  לא 
למצוות קריאת שמע. הרי דסבר דאפשר לעשות תנאי במצוות. וכ"כ בשו"ע 

הרב שם (סעיף ט').

בספירת העומר
ויטרי,  ממחזור  האבודרהם  בשם  תפ"ט)  (סימן  הב"י  שכתב  מצינו,  עוד 
ולספור  השמשות  בבין  ערבית  להתפלל  נוהגים  שהיו  העומר,  ספירת  לגבי 
אז ספירת העומר, והאבודרהם לא היה ניחא ליה מזה כיון שבבין השמשות 
תנאי,  בדרך  עשה  ולכן  בדיעבד.  חובה  ידי  שיוצאים  אף  זמנו  ספק  עדיין 
שספר ספיה"ע עם הציבור בביהשמ"ש בלא ברכה, והתנה, שאם יזכור לחזור 
ידי  ויצא  בברכה  אז  יספור   – הכוכבים  צאת  לאחר  ספיה"ע  בביתו  ולספור 
בבין השמשות עולה  שספר  ואם ישכח – שתהא ספירתו  חובתו לכתחילה, 
בין  של  ספירתו  ליחשב  שתוכל  לזה  התנאי  לו  שהועיל  הרי  חובתו.  ידי  לו 

השמשות כאילו לא ספר כלל.

בהבדלה
מה  קכ"ז) שנשאל  סימן  ח"ג  ומשיב (מהדו"ד  בשו"ת שואל  כן,  מצינו  עוד 
בבית  עתה  ומבדילים  להבדלה,  בביתו  יין  לו  יש  אם  שמסופק  אחד  יעשה 
הכנסת, ורוצה לצאת ידי חובתו בבית הכנסת, [ולכאורה כוונתו בלא שיאכל 
לאחר ההבדלה הראשונה, שהרי האכילה סותרת התנאי דלהלן], ויתנה, אם 
לחובתו  לו  תעלה  בביתו –  יין  אין  ואם  בביתו,  ויבדיל  יחזור  בבית –  יין  יש 
ההבדלה שהבדילו בבהכ"נ. [ונוגע הדבר בזמנינו מאד, שיש פעמים שרוצים 
אם  ומסופקים   – כיפור  יום  במוצאי  כגון   – הכנסת  בבית  הבדלה  לשמוע 
האשה שמעה כבר הבדלה ואינו יכול לצאת ידי חובתו בבית הכנסת ולאחר 
מכן להבדיל בביתו, כי מי שיצא כבר ידי חובת הבדלה יש הסוברים דאינו 
תנאי.  לעשות  שאפשר  להלכה  שם  ונוקט  חובתהב.]  ידי  אשה  להוציא  יכול 
ואם ימצא שיש לו יין בביתו – לא תיחשב ההבדלה ששמע בביהכ"נ לחובתו. 

[וה"ה בנדון הנ"ל במוצאי יו"כ.]

בקידוש
וכן כתב גם בשו"ת חזון נחום (סי' ל"ב), כלפי הרוצה לשמוע קידוש בבית 

הכנסת כי מסופק אם יש לו יין בביתו, שיכול להתנות.

א"א להתנות במצוות משום "כל דליתא 
בשליחות ליתא בתנאי"

להתנות  שאפשר  הסוברים  על  חולק  ג')  (סימן  יו"ט  עונג  בשו"ת  אמנם 
בשליחות  דאיתא  דמילתא  ע"ד.)  (כתובות  דגמרא  כללא  עפ"י  במצוות, 
איתא בתנאי, ומילתא דליתא בשליחות ליתא בתנאי, וכדמבאר בתוס' רי"ד 
השליח  יועיל  מצוה  דבר  לכל  א"כ  מקשים,  יש  וז"ל:  מ"ב)  לקידושין  (בחי' 
ויאמר אדם לחבירו שב בסוכה עבורי הנח תפילין עבורי, ולאו מילתא היא, 
שהמצוה שחייבו המקום לעשות בגופו האיך יפטר הוא ע"י שלוחו והוא לא 
יעשה כלום. בוודאי בגירושין ובקדושין מהני כי הוא המגרש ולא השליח, כי 

ואם  מהבדלה,  פטורות  דנשים  הסוברים  דיש  ל"ו)  ס"ק  רצ"ו  (סימן  משנ"ב  עיין  ב. 
לא   – הכנסת  בבית  חובתם  ידי  לצאת  שנתכוונו  או  לעצמם  כבר  הבדילו  האנשים 
ממנו.  ששומעים  קטנים  או  גדולים  זכרים  שם  אין  אם  הנשים  להוציא  כדי  יבדילו 
דלהיש חולקים הוא ברכה לבטלה, וא"כ עדיף שלא יתכוון לצאת ידי חובתו בבית 

הכנסת בכדי שלא יכנס בחשש ספק לענין ברכה.
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הרי כתוב בגט – אנא פלוני פטרית פלונית. וכן 
אשתו.  והיא  לו  מקודשת  היא  הרי  האשה  נמי 
וכן  מפירותיו.  התרומה  נותן  הוא  בתרומה  וכן 
הדם.  ויזרק  ישחט  שמו  ועל  אכלו  הוא  בפסח 
אבל בסוכה ה"נ יכול לאמר לשלוחו – עשה לי 
סוכה והוא יושב בה. אבל אם ישב בו חבירו לא 
קיים הוא כלום. וכן לולב וציצית וכל המצוות. 
אפשר  דאי  דכיוון  יו"ט,  העונג  ומקשה  עכ"ל. 
דליתא  'מילתא  וא"כ  למצוות,  שליח  לעשות 
בכתובות  כדאיתא  בתנאי',  ליתא  בשליחות 
(שם), דכל דבר שאי אפשר לעשותו ע"י שליח 
דידן,  בנדונים  א"כ  עליו,  להתנות  אפשר  אי   –
כיון  העומר,  וספירת  שמע  קריאת  באפיקומן, 
שאי אפשר לשלוח שליח לעשותו – א"כ גם אי 

אפשר להתנות עליו.
אפשר  שאי  יו"ט  העונג  סובר  כך  ומשום 
להתנות במצוות. וכן הקשה הגר"ש שקאפ על 

עצתו של האב"נ באפיקומן.
בתנאי שבינו לבין עצמו א"צ לגדרי התנאים

וליישב את האב"נ מקושיא עצומה זו, ראיתי 
 – מקראי-קודש  (בספר  האחרונים  מן  כמה 
פסח ח"ב סימן נ"ו, ו"אז-נדברו" חי"א סי' ל') 
שכתבו ליישב עפ"י דברי הרמב"ן בבבא בתרא 
נמי,  למידק  ואיכא  שכתב -  הרי),  ד"ה  (קכ"ו: 
תנאי  כל  והרי  תנאה,  הוי  היכי  שבנזיר  תנאי 
הוא,  תנאי  לאו  שליח  ע"י  לעשות  אפשר  שאי 
כדאמרינן לענין חליצה. ויש אומרים כי גמרינן 
בו  כיוצא  מילי  הני  ראובן  ובני  גד  בני  מתנאי 
תנאי  אבל  לחבירו,  אדם  שבין  תנאי  שהוא 
הילכך  תנאי,  הוי  ענין  בכל  עצמו  לבין  שבינו 
אף תנאי כפול לא בעינן. עכ"ל. חזינן דבדברים 
משפטי  משום  בהו  אין  עצמו  לבין  בינו  שהם 

התנאים. ודלא כדברי העונג יו"ט.
הג"ר  בשם  הביא  (שם)  קודש  [ובמקראי 
הנ"ל  הרמב"ן  על  להקשות  גולדברגר  טוביה 
לגדרי  א"צ  עצמו  לבין  שבינו  דבתנאי  שכתב 
פ'  (קדושין  בירושלמי  איתא  דהא  התנאים, 
מי  (פרק  גיטין  ברא"ש  והובא  ה"ג)  האומר 
שאחזו סימן ט') דמתנה אדם על עירובו, אמר 
רבי אלעזר, מאן תנא אם בא ואם לא בא ר"מ 
תנאי  שגם  הרי  ע"כ.  כפולג.  תנאי  דצריך  היא 
צריך  עצמו  לבין  שבינו  תנאי  שהוא  בעירובין 

מצד  יבוא  רבו  אם  שמסופק  באדם  מדובר  ושם  ג. 
את  לקבל  ורוצה  העיר,  של  מזרח  מצד  או  מערב 
את  להגדיל  מנת  על  עירוב  הוא  צריך  ולכן  פניו, 
הוא  עושה  אליו.  ללכת  שיוכל  בעבורו  העיר  שטח 
את  מגדיל  וכך  העיר  מזרח  לצד  אחד  עירובין,  ב' 
ומתנה  מערב,  לצד  גם  כן  עושה  ושוב  מזרח,  צד 
הוא  עירובי  הרי   – מזרח  מצד  רבי  יבוא  אם  ואומר, 
מצד מזרח, ואם יבוא מצד מערב – הרי עירובי מצד 

מערב. [ואת שניהם אינו יכול לעשות יחד.]

תנאי כפול כתנאי בני גד ובני ראובן.
יש  עדיין  אבל   - כתב  (שם)  נדברו  אז  ובספר 
שם  יצחק  שיח  בסידור  שכתב  במה  לב  לשום 
וז"ל: ויש אומרים בשם הגאון מוהרי"ס זצוק"ל 
קודם  והן  כפול  תנאי  היינו  תנאי  דיני  דבעינן 
לפי  מקורם  צ"ע  ז"ל  רבינו  ודברי  עכ"ד.  ללאו, 
יש  ז"ל  דמרן  מפומיה  שיצא  כיון  אבל  הנ"ל, 

להחמיר, עכ"ל.
הביא  מ“ו)  (סימן  תשובות  פסקי  ובספר 
למעשה את מש“כ באורחות רבינו (ח“ב עמוד 
הרמב“ן  עפ“י  הוא  [וכן  החזו“א  בשם  ר“ה) 
ביה  א“צ  לקונו  אדם  בין  שהוא  דתנאי  הנ“ל], 

למשפטי התנאים.]

מילתא דליתא בשליחות 
ליתא בתנאי – הוא 
משום חסרון בעלות

על  בהערות   – כהן  להגר"י  וב"הררי-קודש" 
ה"מקראי קודש" (שם) הביא דבספר משכנות 
לענין  והגרש"ש  יו"ט  כהעונג  הקשה  יעקב 
להתנות  אפשר  דאיך  הזמן,  לפני  שמע  קריאת 
בתנאי,  ליתא  בשליחות  דליתא  מילתא  הרי 
ותירץ על פי דברי התוס' בכתובות (ע"ד.) דהא 
מסברא   – שליח  ע"י  לקיימו  דאפשר  דבעינן 
שיכול  בידו  כ"כ  שהמעשה  דכיון  לן,  אתיא 
וז"ל  תנאי.  בו  להטיל  יכול   – שליח  לעשות 
התוס' (בד"ה תנאי): וא"ת, ומה סברא יש כאן, 
דלא גמרינן מהתם אלא לענין מה שהוא סברא 
כ"כ  והמעשה  הואיל  טעמא  דהיינו  וי"ל  וכו'. 
בידו שיכול לקיימו ע"י שליח סברא הוא שיהא 
כמו כן בידו לשוויי ביה תנאה. עכ"ל. והביאור 
בזה הוא, דדבר שאינו יכול לעשות בו שליח – 
הדבר,  על  בבעלותו  חסרון  כאן  יש  הסתם  מן 
ולכן גם א"א להתנות עליו, אבל במצוות שיש 
אין  קרי"ש –  לקיימן כדוגמת  האדם  על  חובה 
כאן חסרון בבעלות, איפכא, הדבר שייך לאדם 
דליתא  "מילתא  משום  כאן  אין  ולכן  לו,  ורק 

בשליחות ליתא בתנאי"ד.

ד. ובהררי קודש רוצה לפרש בדרך זה גם את דברי 
הרמב"ן שכתב דרק בתנאי בדבר שבין אדם לחבירו 
בעינן שיהא הדבר בבעלותו של המתנה וכל שאינו 
אינו  הדבר  על  בעלות  מחסרון  שליח  לעשות  יכול 
יכול להתנות עליו, משא"כ בתנאי שבין אדם לעצמו 
שיהא  תיתי  מהיכי  דלכאורה  לאחר,  נוגע  שאינו 
תלוי כלל בבעלותו של המתנה, ומה"ט נראה שלא 
אלא  לאחרים  נוגע  יהא  שלא  צריך  המעשה  רק 
באחרים,  תלוי  יהא  שלא  בעינן  התנאי  בקיום  שגם 
הרמב"ן  על  הגרט"ג  קושיית  ליישב  רוצה  ולפי"ז 
דמעשה  נהי  דהתם  חכם",  בא  ד"אם  מהירושלמי 
באחרים,  תלוי  ואינו  עצמו  לבין  בינו  הוא  העירוב 
מ"מ קיום התנאי תלוי בביאת החכם לצד מזרח או 

לצד מערב.
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‡מיר˙ מ‰ נ˘˙נ‰ מניחים ליל„ים

לילך ולי˘ן ו‡ינם יו„עים ˘ום ˙˘וב‰
על ˘‡ל˙ם (מ˘נ‰ ברור‰ סימן ˙עב ס"˜ נ)

וכ‡ן האן ˘ו‡ל

י ƒּת ר¿ ַ̃ ָח˜ו…ר ָח
י ƒּת ¿ ׁ̆ ַר ׁ̆ ּדָ רו… ּדָ
ָלה י¿ יַ‚ת ַהּלַ ƒֲחר
ֲעָרָכה י ַהּמַ ּנּוי≈ ƒ ׁ̆
י ƒת ּלָ ƒי מ ƒּת ָעַרכ¿

י ƒָרת א¿ ƒי ּד ƒּת מ¿ ַּ̃ ָר
י ƒי ָנַתּת ƒו…ל˜

י ƒּת ַמע¿ ¿ ׁ̆ ƒיָמה ה ƒע נ¿ ƒּא
יָנה ƒּת י ַ‡מ¿ ƒּת ָ‡ַמר¿

יָנה ƒי ָ‡כ ƒנ ָ‡ז¿
 ֈע‚ַ ַעט ר∆ מ¿ ƒּכ
ָעה ֲעָנָיה מ¿ ¿ ׁ̆ ∆‡

יָאּה ƒ ׁ̆ ָה י ל¿ ƒ ׁ̆ ַנפ¿

*
י ƒַחנ נ¿ ƒי ה ƒא‡ָ

י ƒיַכנ ƒי הו…ל ƒא ּכָ ¿ ׁ̆ ƒמ ל¿
י ƒיָכת ƒמ ¿ׂ̆ ַחת  ּתַ

י ƒר י˜ ּכָ ח≈ ּא¿
ת נ∆ ו…כ∆ ׁ̆ י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿

ת מ∆ ּתו…מ∆ ¿ ׁ̆ ƒף מ‡ַ
ָדע ל ‡≈ ּאַ

יָנה ƒם ָ‡א ר∆ ט∆
ָלה י¿ ר ַהּלַ ∆ ׁ̆ ּפ∆

ֲעלּוָמה רו…ן ַהּתַ ת¿ ƒּפ

*
יָנה ≈ ׁ̆ י  ל≈ א¿ ח∆

ל ƒי ָלי לּול≈ ַ‡פ¿
י ƒים רּוח ƒל ּכו…א¿

י ƒ ׁ̆ ים ַנפ¿ ƒפ ‡ו…פ¿
י ƒינ י ע≈ ƒּת מ¿ ַ̂ ָע

ך¿ - - -   ∆̆ ח… יט ּאַ ƒּא‡ַ
       

         ארוך ‡נ˘ין

המשך מעמוד הקודם
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ניסן תשע"ב
הודעה חשובה ומשמחת

               כבוד האברך היקר הי"ו
               שלום וברכה,

הננו להודיע כי גם השנה מתכוננים אנו בעזהי"ת לשבות בצוותא 
בשבת קודש פרשת תזריע - מצורע הבעל"ט 

בהשתתפות רבינו שליט"א
בבנין ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא, קרית יערים - טלז סטון

להתענג על השבת יחד וליהנות מזיו אורה "שבת אחים גם יחד".

ההרשמה מראש חובה עד יום שני כ"ד ניסן בשעה 10.00 בערב
בטלפון 4141741 – 050 בין השעות 11.00 – 8.00 בערב

•  נא להודיע בעת הרישום את שמות האברכים בהם אתם מעונינים להצטרף לחדר,
    כמו"כ להודיע אם אתם מעונינים בהסעה.

היציאה בערש"ק בשעה 3.00 ממרכז המוסדות רחוב מנחת יצחק 14 י-ם.  •
מקוה טהרה במקום.  •

וזכנו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה ומתוך עושר וכבוד
לקראת שבת לכו ונלכה - כי היא מקור הברכה

בברכת השבת
ההנהלה

קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים

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 ברוך מרדכי מינצברג שליט"א
ר"מ בישיבתנו הקדושה

ולמורינו ורבינו שליט"א
נשיא ישיבתנו הקדושה

לרגל תת ה' השמחה במעונם בשמחת אירוסי בתו/נכדתו תחי' עב"ג
הבחור החשוב ישראל צבי למברגר הי"ו

מבחירי ישיבתנו הקדושה
ויהי רצון שיקימו בית נאמן בישראל לתפארת המשפחה החשובה, וירוו מהם ומכל 
יוצ"ח רוב נחת דקדושה,  בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות מתוך אושר וכל 

מילי דמיטב אמן.
ההנהלה                רבנן ותלמידהון

בשורה טובה   ניסן תשע"בבס"ד                     
הננו להודיע כי לאחר מאמצים מרובים

הצלחנו להשיג לחברי קהילתנו מצות מהודרות
ממאפיית וינברג בהכשר העדה החרדית

ע"י המשגיח ידידינו הרב יוסף רוזנבלט שליט"א
בסבסוד ניכר

המחירים כדלהלן:
מצות רחיים של מכונה ח"י דקות מהשולחן :    91 ₪ לק"ג
מצות רחיים של יד ח"י דקות מהשולחן :          121 ₪ לק"ג
מצות רחיים של מכונה ח"י דקות מהלישה :    105 ₪ לק"ג
מצות רחיים של יד ח"י דקות מהלישה :            135 ₪ לק"ג

להרשמה :
ירושלים:     הרב אלימלך מינצברג            050-4141741 
                        הרב שלמה זלמן רוזנברג       054-8444167 
ביתר:            הרב אבא סירוטה                     057-3144038
בית שמש:   הרב שמעון בקר                       052-7685300

נ.ב. המכירה לחברי הקהילה בלבד

בברכת שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים

א כשר'ן פריילאכן פסח

ניסן תשע"ב
הודעה חשובה

הננו שמחים להודיע כי לקראת חג הפסח הבעל"ט 
הגענו להסדר מיוחד עם רשת חנויות 'ברודויי הלבשה' 

להנחה משמעותית ברכישת ביגוד וכובעים לבני קהילתנו הי"ו

       ביגוד – ברודויי: 25% הנחה
       כובעי – פארק: 15% הנחה

תלושי הנחה ניתן לקבל במשרדי המוסדות רח' מנחת יצחק 14 בשעות הערב
 וכן אצל נציגי הקהילה בשכונות

תוקף תלושי ההנחה עד ר"ח אייר תשע"ב

חלוקת תלושי הנחה ברשת 'אופטיקה הלפרין'
בנדבת ידידנו הרב מאיר פרוש שליט"א

במשרדי המוסדות רח' מנחת יצחק 14 ירושלים
בין השעות 10.00 – 8.00 בערב

לבירור זכאותכם: טלפון 4141741 – 050 
תוקף ההנחה: עד ר"ח סיון תשע"ב

בברכת חג כשר ושמח
ההנהלה  

קהל עדת ירושלים
 ישיבת המתמידים

קהל עדת ירושלים
 ישיבת המתמידים

ברכת מזל טוב
נשגר בזה לאחינו וגיסנו החשוב, איש האשכולות, ורב התבונות, חריף ובקי טובא,

נחמד למטה ואהוב למעלה, גריס באורייתא תדירא ה"ה

הגאון רבי ברוך מרדכי מינצברג שליט"א
ר"מ בישיבה הקדושה 'תורת ה''

לרגל אירוסי הבת בשעטו"מ 
יהי רצון שיזכו לרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יו"ח מתוך אושר עושר וכבוד, בהרחבת הדעת כל הימים.

משפחת מינצברג
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ברכת מזל טוב 
לידידי היקר והחשוב, ברוך הכשרונות ורב התבונות

הרב יעקב משה גוטליב שליט"א
לרגל הולדת בנו במז"ט

יוסף בריו"ט רובין

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב חיים יו"ט קולסקי שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת הולדת בנו במז"ט

ברכת מזל טוב 
לידידנו היקר והחשוב, רב פעלים לתורה ולחסד

הרב מרדכי דייטש שליט"א
לרגל היכנס בנו לעול תורה ומצוות
חיים יוסף גפנר   יהושע בקר

ברכת מזל טוב 
לגיסי היקר והחשוב, בעל מידות תרומיות, מופלג בתורה ויר"ש

הרב אליעזר קרישבסקי שליט"א
לרגל הולדת בתו במז"ט

יהושע למברגר

מזלא טבא 
לאיש שבערכין, איש חינוך משכמו ומעלה, משכיל אל דל, וחו"ב טובא

הרה"ג ר' יעקב משה גוטליב שליט"א
לרגל הולדת בנו למז"ט

נחמן אנשין, יוסף שיינברגר, נחום גוטפרב, 
שמואל ברא"ח חשין עקיבא וייץ, דוד ולס

ברכת מזל טוב 
להאי גברא רבה, חריף ובקי טובא, נהיר בד' אמות של הלכה

הרה"ג רבי אברהם כהן שליט"א
לרגל הולדת בנו במז"ט

פנחס גבירץ, נתן מאיר גבירץ, עובדיה הומינר

יך
על

קרא 
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נ

בשבח והודיה לבוכ“ע
מתכבדים אנו להזמינכם 

להשתתף בשמחת הבר מצוה
של בני העלם היקר

יחיאל יהושע נ“י
שתתקיים אי“ה ביום רביעי פרשת תזו"מ 

כ"ו ניסן תשע"ב י"א לעומר
באולם השמחות שע"י ת"ת באיאן

רח' ישעיה 13, ירושלים
קבלת אורחים משעה 8:00

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

יצחק אייזיק פרוש
בהגה"ח רבי שלום חיים זצ"ל

הזמנות פרטיות לא נשלחו
נא לראות הזמנה זו כאישית

יך
על

קרא 
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נ

בשבח והודיה לבוכ“ע

מתכבדים אנו להזמינכם 

להשתתף בשמחת הבר מצוה

של בני העלם היקר

משה גרשון נ“י
שתתקיים אי“ה ביום ראשון 

אור לי' ניסן תשע"ב

באולמי ’אסטרייכר'

רשב"י 1, בית שמש

קבלת אורחים משעה 7:30

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

יחזקאל קלפהולץ
הזמנות פרטיות לא נשלחו
נא לראות הזמנה זו כאישית

ברכת מזל טוב
נשגר בזה לידידנו החשוב והיקר, מחשובי אברכי קהילתינו, מעמודי התווך של 
המכון, המסייע לנו תמיד בהוצאת הספרים, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, 

ה"ה

הרב ישראל אהרן קלצקין שליט"א
ורעייתו מנב"ת תחי'

לרגל השמחה השרויה במעונו
בהולדת נכדם במז"ט

יהי רצון שירוו רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יו"ח, ויזכה להרבות פעלים 
לתורה ולתעודה מתוך רוב בריאות ונחת והרחבת הדעת, אושר עושר וכבוד 

ירדפוהו כל הימים.
מכון קהל עדת ירושלים                        מערכת תורה ודעת

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 ירמיהו דושינסקי שליט"א
ר"מ בישיבתנו הקדושה

לרגל תת ה' השמחה במעונו בשמחת אירוסי בנו היקר
החתן כמר צבי הי"ו

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

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

תורה ודעת
ברכת מזל טוב

הננו לשגר את מיטב ברכותינו לידידנו החשוב, האי גברא רבה ויקירא, איש משכיל, חריף 
ובקי, מוכתר בכל מידה נכונה, צנא מלא ספרא, מופלג בתורה ויראת שמים ה"ה

הרה"ג רבי חיים יצחק פרוש שליט“א
מעורכי בטאוננו תורה ודעת
לרגל אירוסי הבת במז“ט עב"ג

הבה"ח כמר צבי דושינסקי הי"ו מבחירי ישיבתנו הקדושה
יהא רעווא שירווה מהם ומכל יוצ“ח רוב נחת דקדושה כל הימים.

המערכת

ניסן תשע"ב

סדרי ואירועי חג הפסח הבעל"ט
בימי חול המועד

 ייאמרו שיעורים בענינא דיומא
ע"י הרבנים הגאונים שליט"א

- פרטים בבתי הכנסת -
------------------
בליל שביעי של פסח 

התוועדות חג
 ואמירת שירת הים 

במרכז רחוב מנחת יצחק 
בשעה 11.00

בברכת חג כשר ושמח

ההנהלה

ברכת מזל טוב 
לאחינו היקר והחשוב, איש החסד, ליבו פתוח כאולם למען הזולת, 

מופלג בתורה ויראת שמים
הרה"ג רבי מרדכי דייטש שליט"א

לרגל היכנס בנו לעול תורה ומצוות
משפחת דייטש

המרכז הגדול לחינוך קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים
הודעה חשובה

הרינו להודיע כי אי"ה במשך ימי חודש ניסן מתקיימת "ישיבת חודש ניסן" לתורה ולתפילה
לכל הבחורים הי"ו למשתתפים ניתנת מלגה מכובדת

התודה והברכה
למע"כ הנהלת ישיבת המתמידים הרב יהושע קרויזר שליט"א והרב עמרם בלוי שליט"א

 על עמלם ומסירותם במשך כל ימי השנה ועל של עתה התאמצותם ונדיבות ליבם למען ישיבת חודש ניסן.
וברכה מיוחדת לידידנו הדגול מעמודי התווך של קהילתנו הקדושה האי גברא רבה,

 הרה"ג רבי מאיר בלויא שליט"א 
על פעולותיו הנשגבות במעגל השנה, ועל של עתה תוספת המילגה הנכבדה עבור 'שעות רצופות'

יתברכו משמיא הם וכל הנדיבים בכל הברכות האמורות על מחזיקי התורה. אמן.

ברכת התורה
קהילתנו הקדושה שולחת את מיטב הברכות והאיחולים

לקדם הנהלת "קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים" ה"ה האברכים היקרים והחשובים,
הרב יהושע קרויזר שליט"א,  והרב עמרם בלויא שליט"א

על אשר נושאים בעול ארון הקודש במסירות ונאמנות רבה, במשך כל ימות השנה
וברכה מיוחדת על הארגון המוצלח והמיוחד של המעמד הגדול והמפואר רב ההשראה

לרגל כ"א אדר - יום יסודה של ישיבת המתמידים
שאו ברכה מאת ה', ויהא רעווא שתשרה השכינה במעשי ידיכם
וזכות פעליכם הכבירים לתורה תעמוד לכם ולמשפחתכם הי"ו

להתברך ב"ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת" אמן.

והברכה התודה
שליט"א עמרם בלוי למע"כ הנהלת ישיבת המתמידים הרב יהושע קרויזר שליט"א והרב

על עמלם ומסירותם במשך כל ימי השנה ועל של עתה התאמצותם ונדיבות ליבם למען ישיבת חודש ניסן.
התווך של קהילתנו הקדושה האי גברא רבה, מעמודי וברכה מיוחדת לידידנו הדגול

שליט"א  הרה"ג רבי מאיר בלויא
על פעולותיו הנשגבות במעגל השנה, ועל של עתה תוספת המילגה הנכבדה עבור 'שעות רצופות'

יתברכו משמיא הם וכל הנדיבים בכל הברכות האמורות על מחזיקי התורה. אמן.

קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים

ברכת מזל טוב 
לבננו אחינו וגיסנו היקר והחשוב, מוכתר בכל מידה נכונה, מופלג בתורה ויר"ש

הרב יוסף דושינסקי שליט"א
לרגל הולדת בתו במז"ט

משפחת דושינסקי

ברכת מזל טוב 
לידי"נ היקר והחשוב, אהוב למקום ולבריות, מאיר פנים לכל אדם

הרב יוסף דושינסקי שליט"א
לרגל הולדת בתו במז"ט

שמעון ברנד


