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 מעמד קבלת תורת האנושיות
בחג השבועות אנו ׂשֵמחים 
שזכינו לקבל את התורה. 
ביום זה, לפני אלפי שנים, 
אבותינו ניצבו למרגלות הר 
ּו  ּכֹוְננ שִהת י  לפנ א  ל  , י נ סי
והתקדשו לקראת מעמד זה 
במשך שלושה ימים. המנהיג 
הדגול משה רבנו, הדריך 
ולימד אותנו שאנו עם ייעודי 
ח  צ נ ֵכי  ר ע ֹור  א ל ך  ל ו ה ש

 שנחקקו בתורה.
במעמד הר סיני נשמעו קולות שופר, רעמים וברקים 
אדירים, לעוררנו שיש בורא לעולם והוא ְמַנהלֹו לפי 
דרך הטבע המשוכללת והמופלאה. אולם, אם חלילה 
חברת בני האדם ַמְפָנה עורף להתנהגות אנושית 

ְדָרֶכיָה, הא  להים ישית אסונות על -ומשחיתה את 
העולם כדי לזעזע את החוטאים ולגרום להם ולסובבים 

 אותם לשוב ִמַדרּכם הרעה.
דוגמה חריגה וחד ַפעמית היא המבול, וכן סדום 
ועמורה שנהפכו ונזרעו גפרית ומלח, ועומדים במצבם 
עד היום, וכך גם בקריעת ים סוף שהייתה עונש לפרעה 
וחילו. בורא עולם נתן לנו את הּבריאה הנפלאה הזו כדי 
שנרתום אותה לחיים טובים ומּוׂשּכלים, אך אם חלילה 

 יימלא חמס את הארץ, יבואו אסונות ּופגעים.
: עשרת הדיברות במעמד הר סיני אבותינו שומעים את 

 , ' ''ָזכֹור את יום השּבת... למען ינוח שורך וחמורך'
מנוחת השבת מבטאת מהפכה תרבותית עולמית. 

התורה יצקה בו    –כיבוד הורים, שהוא מובן מאליו  
אף הוא מובן מאליו, ברם   –תכנים נוספים. לא תרצח  

חכמים קשרו ללאו זה את האיסור ֶהחמּור: "כל המלבין 
פני חברו ברבים כאילו שופך דמים". ולצערנו, בעידן 

נפוץ מאוד. )ִּבּיּוׁש אדם( הרשתות החברתיות, ה''ֵשְייִמיְנג'' 
מדוע נאסר   –אמנם יש לתמוה לכאורה על לא תחמוד 

עלינו לשדל את חברנו שימכור לנו דבר שראינו אצלו 
ומצא חן בעינינו? מבארת התורה, שעצם החימוד הוא 

 מידה רעה, ויש לבער מקרבנו תאוֹות שליליות.
אלה הן כמה דוגמאות מתורתנו שרוממה אותנו להיות 
אנושיים, ולכן אנו שמחים ביום מתן תורה, ּכֵדי לזכור 
ולהזכיר את ֲעָרֵכינו ושאיפתנו לאנושיות. חלילה לנו 
לראות בתקומתנו המדינית חזות הכל ולהזניח דפוסי 
חיים ערּכיים. ַאל לנו לראות בהנאות החיים תכלית 

לקיומנו, ְוללכת שבי אַחר אירועי "תרבות" וליצנות 
 מופקרים ּומַטמְטמים.

יהיה קו הדעת  נו  י יש לשאוף שהקו המנחה בחי
והמתינות. חלילה לנו לתת לרגשנות שלילית להשתלט 
על חיינו, כך שאם קבוצת כדורגל הפסידה או ניצחה, 
אנו נופלים או קמים בעקבותיה. האם אכן אדם ששואג 

להים שבו? -ומשתולל באצטדיונים מבטא את צלם הא 
יש להדריך את הנוער והעם שלא להיסחף אחר 
רגשותיהם במקום שהתורה לא ציוותה, כי בזאת 

 מתרחקים אנו מייעודנו ומייחודנו.
כדי להתרחק מהשפעֹות זרות ולהתקרב לערכי רוח 
נעלים, אנו שמחים ומפרסמים את יום מתן תורה, מפני 
שזו הדרך הטובה לחיי אושר ושמחה, ולמלא את 
ייעודנו ותכליתנו כעם ה'. נכון שָקשרּו לחג השבועות 
מנהגים יפים, כגון אכילת ָחלב, כדי לסמל את עונג 
התורה שנמשלה לדבש וחלב: ''דבש ְוָחלב תחת 
; ברם, עלינו לזכור שעיקר השמחה היא  ' ְלשוֵנְך'
ביסודות ובערכים הרוחניים שהתורה מחנכת אותנו, 

 ּומַצָווה אותנו לחנך את בנינּו לאֹורם.
 

 גזל הֵגר וַהחלש
בפרשת ָנׂשא נזכר איסור מיוחד לגזול את הגר. גוי 
שָנְׂשאה אותו נפשו להסתופף תחת כנפי השכינה, 
נאלץ להתנתק ממשפחתו ומּכל עולמו התרבותי 

כאדם   –שהורגל אליו. לכן אין לגר יורשים, כי הוא  
שנולד מחדש. נתאר אפוא, אדם שמנצל את חולשת 
הגר ומעמדו, וכוֵפר בפיקדון שהֵגר ִהִניח אצלו, במטרה 
ו, שהרי אין לו יורשים. התורה  להשתלט על נכסי
הדגישה את גזל הגר מפני שהדבר חמור ביותר, שהרי 
רק אדם רע לבב ביותר, ינצל את חולשת זולתו כדי 

 לעשקו.
התורה מזהירה אותנו מגזל באופן כללי, ומוסיפה 
להזהיר אותנו מלהרשיע ולגזול את החלשים והעניים. 

כל    –הגר היתום והאלמנה, ֶהָעִני שנפשו דלה ושחה  
אלה ועוד יש להתייחס אליהם בעדינות ברגישּות 
ובחמלה רבה, ולא לפגוע בהם אפילו בדברים או 
ברמז, כל שכן שאסור לנצל את חולשתם ולהחליש 

 אותם עוד יותר.
לפי חוקי התורה, על הגזלן להשיב את הגֵזלה לנגזל 
ולהוסיף חֹוֶמש כדי לכפר על מעשיו. אולם, לפי החוק 
האזרחי, במקרה הטוב הגזלן נשלח לכלא לאחר 

תהליך משפטי יקר, ארוך ומייגע, וספק גדול האם דרך 
זו אכן מעודדת תשובה ותיקון חברתי, מסייעת לגזלן 
לכפר על מעשהו, וסותמת את הִפרצה שנפרצה 
בנפשו של הנגזל. לעתים הגזלן לומד בּכלא דרכים 
מתוחכמות כיצד להרשיע, ואף קושר קשרים עם 
פושעים שיגרמו לשיתוף פעולה בביצוע פשעים 
חמורים. כלומר, מטרת התורה לשמש כ''רפואה 
מֹונעת'' לנפש האדם ולהביא לחיים טובים נקיים 
מעֵבירות וללא צורך בענישה. אך אם כבר נוצר עיוּות, 

 התורה נותנת מענה כיצד לתקן ּולרפא את העיוות.
 

 הסוָטה והנזיר
גם שני אלה נזכרו בפרשת נׂשא, ואמרו חז"ל: ''הרוֶאה 
סוָטה בִקלקולּה יזיר עצמו מן היין''. כלומר, מי שהביא 
את עצמו למקומות בילוי ועינוג אסורים, שבהם גברים 
ונשים יחד שותים ומעשנים, מַסּכן את נפשו ונצחיותה, 
מפני שאלה ידרדרוהו לשיחה על יופיו ויופייּה ולעֹוררּות 
תאווה. לכן, אדם שְמָשכֹו ִיצרֹו למקומות אסורים, ונפשו 
הַזּכה עוררה אותו לחומרת מעשיו, ומקבל על עצמו 

להיו על -עליו נֱאמר "ֵנזר א    –שלא לשתות יין ודומיו  
ראשו". שהרי על אף ששגה, הוא איננו מרפה ִמׂשּׂכלו, 
שמזהיר אותו מן היין והׁשּׂכרּות שגורמים לקּלּות ראש 
ולעוררות תאווה, ומתוצאתן שעלולה להיות בגידת 
ולהיפך, וחלילה אף לפירוק התא  האיש באיּשה 

 המשפחתי.
שמעתי שופט שטען שיש לנשים אוטונומיה על גופן, 
ולכן יש לאפשר להן לקיים בתי בושת. ואני תֵמַּה, איך 
ידו לא רעדה לכתוב דבר זה, שהרי הנשים שנמשכות 
לזנּות לא עושות כן מרצונן. רובן המכריע פונות לזנות 

ויש    –כתוצאה ממצוקה כלכלית, חברתית או נפשית  
רשעים שמנצלים את חולשתן ושולטים בהן באופנים 
מחפירים. אף שתופעת הזנּות קיימת בחברה, אסור 
לשופט בישראל לקרוא לייסודּה. אלא, על מנהיגי העם 
לקרוא לחינוך לקדושת החיים ְוִלכבֹוד האדם, ולמנוע 
הידרדרות מוסרית שמשפילה עד עפר את האדם 

 שנקלע אליה.
ולכן אנו שמחים בתורת משה, שמחנכת אותנו להיות 
ֱאנושיים באימוץ ערֵכי רוח אמיתיים קדושים וטהורים. 

 לוהיו. -אשרי העם שזו תורתו, אשרי העם שה' א



 

אחד הנושאים החשובים במשנת הרמב"ם הוא הבנת 
הלומד או המתפלל את המילים שהוא מוציא מפיו, 

: "וכל זמן שאתה עושה )ג, נא( וכפי שכתב רבנו במורה  
אתה עושה אותה באָבֶריָך כמי שחופר   ]אם[ מצוה,  

גומה בקרקע או חוטב עצים מן היער, מבלי להתבונן 
בעניין אותו המעשה, ולא ממי בא ולא מה תכליתו, אל 
תחשוב שִהגעָת אל התכלית, אלא תהיה אז קרוב למי 
שנאמר בהם 'ָקרֹוב ַאָתה ְּבִפיֶהם ְוָרחֹוק ִמִּכְליֹוֵתיֶהם' 

 ".]ירמיה יב, ב[
הנאמרת ניקוד המילה "חי"  את דברינו הפעם נייחד ל 

בתפילה בחתימת ברכת "ברוך שאמר", "ישתבח" 
 ו"בורא נפשות".

 
 חשיבות ניקוד המילה "חי"

ב, יב  יג: –וזה לשון הרמב"ם בהל' יסודי התורה 
"הקב"ה... אינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנחנו 
יודעין, שאין אנו ודעתנו אחד. אבל הבורא הוא ודעתו 
וחייו אחד מכל צד ומכל ִפָנה, שאם היה חי בחיים ויודע 
בדעה היו שם אלהֹות הרבה, הוא וחייו ודעתו ; ואין 
הדבר כן, אלא אחד מכל צד ומכל פנה ובכל דרך 
ייחוד. נמצאָת אומר, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה 
עצמה הכל אחד. ודבר זה אין כח בפה לאמרו, ולא 

ולפיכך באוזן לשמעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. 
אומרין 'ֵחי נפשך', 'ֵחי פרעה', ואין אומרין 'ֵחי יי' אלא 'ַחי 
יי', שאין הבורא וחייו שַנִים כמו חיי הגופות החיים, או 

 .כחיי המלאכים"
וכתב הרב יוסף קאפח שם: "על נושא זה, כלומר שאין 
לומר ביחס לה' ֵחי בצירי, אלא ַחי בפתח, ואין לומר 
ביחס לשום נברא ַחי בפתח, אלא ֵחי בצירי. ואחת היא, 
אם זה פרעה או כל המציאות 'העולם' או 'העולמים', 
מחמת חומרתו בעיני רבנו חזר עליו יותר על ארבע 
פעמים, מה שאין דרכו. ולא נהג כן בשום עניין אחר'' 

 .]בפ"ח מהקדמתו לאבות; כאן; מו"נ ח"א, סח, סט, עב ועוד[
 

ן  ין זה, נצרף את לשו כדי לנסות להבין מעט עני
הרמב"ם בהקדמתו לאבות לאחר שבאר עניין זה: 
"ועניינים אלה קשים, אל תחשוב שתביֵנם בשלמות 

שלוש שורות מדברי, אלא יהיה לך מזה ידיעה -בשתים
ולפי היסוד הגדול הזה, אין העברית בלבד.  ]שטחית[  

מרשה לומר 'ֵחי ה'' כמו שאמרו ֵחי נפשך, ֵחי פרעה, 
כלומר שום נספח, כיון שהנספח והמסופח אליו שני 

ולפי שִחיּות ה' היא ַעצמּותֹו וַעצמּותֹו דברים נפרדים...  
חיּותֹו ואינה דבר אֵחר זולתו, לא אמרּו אותה בסיפוח, 

דבר ]וחיותו[  אלא אמרו ַחי ה', הכוונה שהוא וידיעתו  

אחד... ואין יכולת בִׂשכלנו לדעת מציאותו יתעלה 
 בשלמות, וזה מחמת שלמות מציאותו וחסרון ִׂשכלנו".

 
 משמעות אופני הניקוד

הרב יוסף קאפח מוסיף ומבאר מדוע הרמב"ם החמיר 
ן זה, וזה לשונו שם: "והטעם, מפני  כל כך בעניי
שלדעתו כל האומר ֵחי בצירי ביחס לה' הרי זה כופר 
בייחוד ה', לפי שמשמע הדברים שהוא וחייו שַנִים, כי 
דבר אחד מחייה אותו, והרי זה בכלל מה שמנה בפ"ג 

'האומר שיש שם מנהיג אבל הוא שַנִים או תשובה:  
. וכך האומר ַחי בפתח ביחס לעולם, או לעולמים, יותר'

או לכל נברא אחר הרי זה כופר, מפני שהוא מייחס את 
ואין האחדות האחדּות המוחלטת לנברא כל שהוא,  

המוחלטת לנברא כל שהוא... אלא לאחד המיוחד הוא 
 הבורא ברוך הוא".

)אם הוא מבין מה לא רק שהוא כופר לדעת הרמב"ם  
אלא שהוא גם נעקר מן העולם, וזה לשון   שהוא אומר(, 

הרב יוסף קאפח שם: "וכל המייחס לבלעדי ה' דבר 
הרי  ]כלומר, כשאומר ַחי בפתח על זולת ה'[,שהוא לה' לבדו 

בפי"א מהלכות   ]וכמו שכתב רבנו[ זה נעקר מן העולם...  
'וכל המשתף דבר אחר עם שם הקב"ה שבועות:  

שאין ]וַחי ה' היא שבועה כידוע[,  בשבועה נעקר מן העולם 
שם מי שראוי לחלוק לו כבוד כשנשבעין בשמו אלא 

 האחד ברוך הוא'".
לסיכום כותב הרב יוסף קאפח: "אף כאן, כל המייחס 
האחדות המוחלטת לשום נברא, הרי זה משתף שם 
שמים ודבר אחר. לפיכך, האומר 'ַחי העולמים' בפתח, 
הרי זה נעקר מן העולם, לפי שהוא מייחס לעולם דבר 
שהוא מיוחד רק לה'. וכל האומר 'ֵחי ה'' בצירי, הרי זה 

 אומר שהוא שַנִים ואין לו חלק לעולם הבא" ]![.
 

 יסוד תורתנו –ה''ייחוד'' 
למרֹות שלא לומדים היום בישיבות פילוסופיה, וכאילו 
מצוֹות ידיעת ה' וייחוד ה' נעקרו מעולם הדת, שהרי אם 
תשאל את המלומדים שבבני התורה לא ֵידעו לומר לך 

דבר על עניינים אלה. למרות זאת, האמת -דבר ַוחִצי 
לא תשתנה ולא תוחלף, וידיעת ה' וייחוד ה' הם יסודות 
תורתנו. ידועים דברי הרמב"ם בפתיחתו למשנה תורה, 
''יסֹוד היסודות ועמּוד החכמֹות ֵלידע'' וכו', ּונצרף כאן 

 )א, סח(:רק עוד שני מקורות קצרים. כותב רבנו במורה  
"והוא ]הוא ודעתו וחייו[ עניין אחד שאין בו ריבוי... וזה 
יסוד תורתנו... כלומר שהוא אחד בלבד ולא יסופח אליו 
דבר אחר... ולפיכך אומרים ַחי ה' ואין אומרים ֵחי ה'". 

: "ומחמת עניין זה נֱאמר בלשוננו ֵחי )סט( עוד כתב שם 
העולמים, ועניינֹו שהוא ִחיּות העולם". ובשני הפרקים 
הללו האריך מאוד בעניין פילוסופי עמוק זה שרק בו 

 קרוב ה' לכל קוראיו באמת.
 

 סידור הרמב"ם
לאחרונה זכינו ויָצא לאור "סידור הרמב"ם". כשעיינתי 
בין בתריו, ראיתי שבברכות "ברוך שאמר" ו"ישתבח" 
נּוקדה האות חי"ת שב"חי העולמים" בפתח, ובסוגריים 
נכתבה שוב "חי" מנוקדת בצירי. תמהתי מאוד מדוע 
בסידור הרמב"ם הובא בנוסח המרכזי מילת "חי" 

דבר לֵפשר הדברים, הוא -בפתח. כששאלתי חבר יודע
אמר לי שבתחילה רצו לנקד את מילת "חי" אך ורק 
בפתח, ובעקבות הערה שנתקבלה במערכת הוחלט 

 להוסיף את מילת "חי" בסוגריים מנוקדת בצירי.
יודע  דבר שמע אדם שהיה -את שיחתי עם אותו 

בקרבתנו, והוא הפטיר כלפינו: "ִעזבו אתכם, מה זה 
מַשֶנה כיצד מנקדים את המיּלה?". ולכאורה הצדק 
עמו, האם ראוי לבזבז מלים על עניין כה פעוט? ובכן 

מפני שהוא נוגע ביסוד דומני שאין חשוב מעניין זה,  
, ומי היסודות ועמוד החכמות ֵלידע את ה' יתברך 

שמקיים מצוות ואינו יודע את המַצֶווה בהן ולא את 
)עיין הרב יוסף קאפח בפתיחת גם תורה אין לו    –מטרתן  

, שהרי ידיעת ה' היא יסוד היסודות פירושו למשנה תורה( 
ועמוד החכמות, ואין חכמה ללא יסודות. וכפי שֶהרֵאינו 

תובן עתה אפוא תמיהתי על  לעיל בתחילת דברינו.
המו"ל של סידור הרמב"ם איך העזו לכתוב בנוסח 

 המרכזי "ַחי העולמים" בפתח. 
 

ואסיים בהערה חשובה מאוד: מטרתי במאמר זה אינה 
לעורר מחלוקת אלא מּודעּות. ברור לי שאין להעיר 
לשום אדם על עניין זה בעת התפילה וכיו"ב, כי כולנו 
ֵלי  לצערנו שבויים בעולם דתי רחוק מאוד ִמּשבי
מחשבתו הטהורים של רבנו. ברם, מחובתנו להעלות 

 עניין זה ולהביאֹו למּודעּות בשל חשיבותו האדירה.
יהי רצון שנזכה להבין עניין זה לעמקו ולרוחבו ולכל 
היקפו, ולהתרומם ֵלידע את ה' כפי יכולת האדם. וכפי 

: "ְוֹתְפֵׂשי ַהתֹוָרה ֹלא )ב, ח(שנתקיימה נבואתו של ירמיה 
"ִּכי   )יא, ט(: ְיָדעּוִני", כך תתקיים בנו נבואתו של ישעיה  
 ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ה' ַּכַמִים ַלָּים ְמַכִסים".

 
על שהאירו את יוסף פרחי ולר' צפניה ערוסי תודה לרב 

 עיניי בנקודות מבט חשובות.
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 ו“יצחננאל סרי ר “הרב דאור המורה 
"דורות הראשונים עשו תורתן קבע 
 ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן" 

 )ברכות לה:(
 

 9091ר מאיר ז״ל נולד בשנת תחר''ץ  “ב נסיםדֹודי 
תימן. נפטר י' בניסן תשע"ז, -בעיר הבירה צנעא 

. עלה לארץ במסגרת מבצע "על כנפי 9090בשנת 
"מרבד הקסמים". בילדותו בתימן למד   –נשרים"  

ז״ל, והתפלל עמו יוסף קורח  ב''ַמְּכַתּב'' אצל מארי  
ב''ּכניס בית אלּכסאר''. בנערותו למד בישיבה 

   ברחוב ֵשינקין בתל אביב.
פנחס קורח היה מהמתמידים בשיעורי הרב  

ים. כשיצא לפנסיה -בביהכ"נ ''שיבת ציון'' בבת 
אהרֹן הוסיף בהתמדתו בשיעורי תורה אצל הרב  

. דודי היה אדם יקר ובעל גיל חברוני , והרב  קאפח 
אופי מיוחד במינו. דגל ָבאמת, נהג בכל עסקיו 
בחריצות ובזריזות, ושימר ונלחם על מסורת 

פי מנהג תימן ופסיקת הרמב״ם. -אבותינו על  
בהקדמה ל"עין יעקב" מופיע מדרש מופלא בו דנים 
התנאים מה הפסוק החשוב ביותר בתורה: "בן 

]=חשוב יותר[ זומא אומר: מצינו פסוק כולל יותר  
והוא 'ְשַמע ישראל' וגו'. בן ננס אומר: מצינו פסוק 
כולל יותר והוא 'ואהבָת לֵרעך כמוך'. שמעון בן פזי 
אומר: מצינו פסוק כולל יותר והוא 'את הכבש 
האחד תעשה בבוקר' וגו'. עמד ר' פלוני על רגליו 
ואמר: הלכה כבן פזי, דכתיב: 'ככל אשר אני ַמרֶאה 

המדרש רומז ומלמד אותך את תבנית המשכן' וגו'".
שמידת ההתמדה חשובה ממצוֹות שבין אדם 
למקום וממצוֹות שבין אדם לחברו. שהרי יהודי 
שַמתמיד להתפלל בזמן, ללמוד תורה  ולקיים 
מצוות בכל יום ויום, ֵמעיד על חשיבות המצוֹות 
בעיניו. כזה היה דודי ע״ה, סיגל לעצמו את מידת 
ההתמדה בתפילה, בתורה, ובעבודה ״תמידין 

 כסדרן״ והיה לנו לדוגמא ומופת.
ערב יום השלושים, התכנסו משפחת המנוח   

-וקהל רב ממוקיריו בבית הכנסת "תפארת ציון" על
ים. הערב נפתח בשיעור -העזרי בבת -שם אבי 

: רמב"ם הלכות שבת גיל חברוני מאלף מפי הרב  
בעניין איסור טלטול מוקצה. אחר השיעור הספיד 
הרב גיל את המנוח, וקשר את ההספד לחלקי 
. שם  הזריזות שבמסילת ישרים פרק שביעי
הרמח״ל מחלק בין שני מינים: זריזות קודם המצוה 
וזריזות לאחר תחילת המצוה. זריזות קודם המצוה 
היא הריצה אליה, ולא להניח ליצר הרע ולמעכבים 
למיניהם לדחותה. כלומר ברגע שיעלה במחשבתו 
או יזדמן לאדם לקיים מצוה, יחוש ויזדרז לקיימּה 
בהקדם האפשרי. ובמידה זו, המנוח ז"ל ִהרגיל את 
ה  יל תפ י ה נ לפ ה  רב יע ה הג  , ו י ר ו נע מו מ עצ
והשיעורים, והקדים להיות תמיד הראשון בבית 
הכנסת. עד שמעידים שגם לסליחות שבשעה 

שלוש לפנות בוקר לא זכו להקדימו, לקיים -שתיים
את דבריהם ז״ל ״לעולם יקדים אדם לדבר מצוה״. 
גם לאַחר תחילת המצוה חייב אדם לזרז את עצמו, 
להילחם במכשולים המֹונעים ממנו להשלים את 
המצווה, ולמהר להשלימה, כי ״אין המצוה נקראת 
אלא על שם גומרּה״. גם במידה זו אחז המנוח 

 ומיהר להשלים ביסודיות כל מצוה.
, משה תנעמי אחרי הרב גיל נשא דברים הרב    

רבה של רכסים וראש מוסדות "אור חדש". הרב 
: "ַאל ִתְבּכּו ְלֵמת )כב, י(הזכיר את דברי הנביא ירמיה 

ְוַאל ָתֻנדּו לֹו, ְּבכּו ָבכֹו ַלֹהֵלְך ִּכי ֹלא ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה 
ֶאת ֶאֶרץ מולדתו״. לכאורה הנביא סותר את עצמו. 
מצד אחד אין לבכות על המת, ומאידך הוא אומר: 
״בכּו בכֹו להֹלך״. חכמים מָתרצים שאין בוכים על 
אדם כֵשר שחינך את בניו ונכדיו ללכת בדרכיו 
ובמסורת אבותיו, כי יש לו ממשיכים ופוַעל ידיו 
עדיין קיים ִעמנו. אך ראוי לבכות על אדם שלא חינך 
או לא זכה שיהיו לו ממשיכים, שהרי אז באמת 

 נותר אחריו חלל ריק. 
  

, רב קהילת תימן ציון ֶשמן אחריו נשא דברים הרב  
ין שהמנוח נולד בחוץ לארץ  באשדוד. הוא צי
למשפחת שומרי תורה ומצוות, וקיבל חינוך שורשי 
ערּכי בלי 'התחכמויות' או נטיות, כדרך אבותינו 
שאמרו: 'ִקיים נעשה ונשמע'. המנוח לא חת ולא 
בוש משום אדם, וכך נהג תמיד. רבותינו אמרו 
שישנם תלמידי חכמים בָארץ גדולים יותר ִמּבתימן, 
אך אין דומה יראת השמים שלהם לזו של אבותינו 

  בתימן.
בארץ נוהגים לומר ״הכל לטובה״, נשמע מכך שיש 
לאדם איזה צד או תועלת מכל דבר. בפי אבותינו 
היה שגור המשפט ״ִרִצ'י יתברך״, כלשון הרמב״ם 
באגרותיו. זאת אומרת, היו מוכנים לקבל ולעשות 
את רצון ה׳ ללא שום הנאה אישית. המנוח קיבל 
ברצון את ייסוריו. זכורני כיצד קיבל אותי ואנשים 

טעם וכיבד כל אדם. הוא העביר -שלא הכיר בטּוב 
לבניו את מסורת אבותיו ללא כפייה. התורה הייתה 
לו דרך חיים, והוא נתן דוגמא אישית מופתית. תמיד 
התפעל כשראה את הבנים והנכדים ממשיכים 
בדרכו ועושים את רצונו. אשריו שזכה והתקיים בו 
"בן מַזּכה אב", שבניו למדו ממנו וממשיכים את 

 דרכו ומעשיו הטובים.
, בחום ציון מזעקי -בן אחריו ִהספידֹו גיסו מר    

ואהבה. הוא אמר שר׳ ניסים ז״ל היה אדם בעל 
תכונה נעלה ּונדירה: אמר תמיד את אשר בליבו 
ולא שמר טינה לאף אדם. הפסוק ״לב טהור ְּבָרא לי 

להים״ היה תמיד לנגד עיניו, תוכו כברו במלוא -א 
מובן המלה. גם כשהעביר ביקורת, חייך לאחריה 

 והאיר פנים בחום ואהבה. 
בנו בכורו הספידו ברגש וסיפר על פועלו של   

אביו למען בית הכנסת ״תפארת ציון ע״ש אבי 
העזרי״ ושימש כיו״ר בית הכנסת שנים רבות שלא 

 על מנת לקבל פרס.
 
שליט"א רב יחיאל תם  חתם את הערב הרב    

ן כי  י וידידה.  הוא צי , קרוב המשפחה  ן בחולו
בשלושת הפסוקים הפותחים את פרשת 'קדֹושים' 

ֹלהיכם״. ומדוע? כי כל אחד מהם -נֱאמר ״אני ה׳ א 
מסמל דרגה או מעָלה שוָנה באופָיים של יהודים, 

   כדלהלן: 
יהודי שאדוק במצוות ולומד   –)א(. דרגה ראשונה  

תורה בקדושה וטהרה הינֹו בדרגת ״קדושים תהיו״, 
ְשִמי ייקרא עליך.  –ֹלהיכם'' -ועליו ה׳ ֵמעיד ''אני ה׳ א

ואכן המנוח ר׳ ניסים ז״ל שייְך לאותה דרגה נעלה, 
 כאחד הגבאים ויושבי בית המדרש.

)ב(. בדרגה השנייה נמצאים יהודים שרחוקים 
מתורה, אך לפחות מַכּבדים אב ואם, וגם עליהם ה׳ 

  ְשִמי עדיין נקרא עליהם. –ֵמעיד: ''אני ה׳'' 
)ג(. ובדרגה שלישית נמצאים יהודים אשר רחוקים 
מתורה ומצוות ואף ממעשים טובים. וִעם זאת, כל 
עוד הם כופרים בעבודה זרה ואינם פונים אל 

. -האלילים, גם עליהם נֱאמר ''אני ה׳ א  ' ֹלהיכם'
ללמדנו, שאין לוותר על שום יהודי, גם אם הוא 
מרוחק מתורה ומצוות. כל עוד ישנה גחלת בליבו, 
עלינו לקרבו ולאהבו, ומתוך כך ישוב למוטב ויחזור 

 לחסֹות תחת כנפי השכינה.
 
יהי רצון שנלמד ממידותיו של המנוח ונמשיך את  

דרכו הטובה, וכך נזכה כולנו לגאולה הּשֵלימה 
 בקרוב, אכי״ר.
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 קורא לציבור הרחב להתדיין 
 פ דין תורה בכפוף לחוק הבוררות.“רק ע

 )א(רס"ג והרמב"ם 
 

מקובל לראות את הרמב"ם כממשיך 
דרכם של הגאונים, ובמיוחד של רס"ג, 
י  כ ר ד ב ם  ג ו ה  ק י ס פ ה י  כ ר ד ב ם  ג
חשיבתם הפילוסופית. הדבר בולט 
ת  י אל נ ו י רצ ת ה ו נ רש בפ חד  ו י מ ב
שמאפיינת אותם, ובמשנת הרמב"ם 
הגיעה לדרגות מתקדמות. הרמב"ם 
פיתח גישה זו יותר מקודמיו, ובצד 
היותו מפיץ של שיטת קודמיו הוא גם 
חולק עליהם ומשכלל את גישתם 
ה  מ כ ן  י י צ נ ן  ל ה ל ת.  ו י ג סו ה  מ בכ

 דוגמאות מאפיינות:
  

פרשנותו המחודשת של הרמב"ם 
, פרשנות שהפכה קטלנית לאיסור ה 

בסיס לפסקים רבים שמנעו עיגונן של 
נשים צעירות, לא הייתה חידוש פרטי 

)מהד' שלו, אלא כפי שתיאר בתשובתו  

'ח(   ' רי , סימן  ' בלאו מדובר במסורת י
ו מבית  יותר שהגיעה אלי קדומה 

 מדרשם של הר"י מיגאש והרי"ף.  
'ם ל  נימוקו של הרמב' רי גם  איסו

)סוף פרק יא בהלכות   הכשפים והניחוש 

ז(  ,   ע" . לדעתו ו בא בעקבות קודמי
ת את  לדחו עדו  ו נ רים אלה  סו אי
ם  י ז ח ת מ ו ם  י א מ ר ל  ש ם  ת ל ו ע פ
למיניהם שמצליחים להגיע לביצועים 
מופלאים, ובכך מביאים את שומעיהם 
 , ם י מ י י ק א  ל ש ם  י ר ב ד ב ן  י מ א ה ל
ובהמשך עשויים להובילם להתבטלות 
בפניהם.   אכן, גישה זו קיימת כבר 

המסביר את להטי רס"ג  בפירושו של  
עשים  חרטומי מצרים כמעשים הנַּ

)תפסיר ואין בהם ממש  )בּלאט(  בסתר  

ולא היה יב; אמונות ודעות ג, ה(,  -שמות ז,יא 
ביכולתם לעשות שום פעולה שחורגת 

 מן הטבע.  
ּציג ה   )שמו''א, סוף פכ''ח(רד"ק  כך גם מַּ

את עמדת הגאונים שכולם הודו 
שכוחות המאגיה הינם הבל ותוהו, 
דברי כזב וִהתול, אלא שנחלקו כיצד 

בספר בעלת האוב  להבין את פרשת  
)ראה אוצר הגאונים לסנהדרין סה שמואל  

ובפירושי רס"ג לתורה, מהדורת תשמ"ד, עמ' 
הִאם מדובר בהונאה   (, 11קלח, הערה  

ָה הינם הצגה מרשימה  י וכל מעשֶׂ
שתוארה כפי מה שהובנה על ידי 

, או )פירוש רב שמואל בן חפני גאון( שאול  
ֱחָיה  שמדובר בנס שעשה הקב"ה שהֶׂ
את שמואל, דבר שהפתיע את בעלת 

האוב עצמּה עד שנפל עליה פחד 
גדול, שּכן היא לא חשבה אלא להציג 
כאילו יש לה דרך לדּבר עם שמואל 
יָה כפי  ה הוא מופיע לפנֶׂ במקומו, וִהנֵּ
שאף פעם לא חשבה שיתכן להיות. זו 
הפרשנות ָהֲעדיפה לפי רס"ג, שרצה 
ט של  להשאיר את מובנם הפשו
ר  בו וחס הדי מי ם  ם שבה הפסוקי
לשמואל וכל שאמר התקיים. אמנם 
אין בידינו פירוש של הרמב"ם לפרשה 
זו, אבל סביר להניח שלא היה מקבל 
שינוי טבע שכזה והיה מעדיף את 

 הפרשנות הראשונה.  
 

בדומה לכך, גם בפירוש פסוקי התורה 
ם:  ים כמדּברי המתארים בעלי חי

. הגישה העקרונית של הָנחש והאתון 
רס"ג והרמב"ם אחת, שאין בעל חיים 
לה כיצד להבין  אֵּ שְּ יכול לדּבר; אולם ּבַּ
את הפסוקים העוסקים בנחש ובאתון 
ן  : רס"ג פירש שלא האתו נחלקו
ובכך הוטעה  דיברה אלא מלאך, 
 ; רת דב מ ו  נ תו שא ב  שו לח ם  בלע
והרמב"ם כנראה ראה את הקושי בכך 
, וכפי  ר ויתחזה לאתון קֵּ שַּ שמלאך יְּ
הנראה לדעתו בשני המקרים יש 

ר לּבעיה   )פרשת האתון קשורה פתרון אחֵּ
לאותן פרשיות שמתגלה בהן מלאך ]מו"נ ב, 
מב[, ופרשת הנחש על פי הרמב"ם נתבארה 

לה''(  . במדרש ''מאֹור האפֵּ
שבספר איוב העסיק גם הוא   שטן ה 

את המפרשים. רס"ג הקדיש לו פירוש 
שם הסביר   )א, ו(, רחב בפירושו לאיוב  

ג  שזהו כינויו של אדם בשר ודם שִקטרֵּ
על איוב, ממש כפי שבספר מלכים 
מתוארים מתנגדי מלכות שלמה 
ִּכשָטנים שִהקיף לו הקב"ה. הרמב"ם 
במורה הנבוכים פירש את עניין השטן 

, ּולפיה )ג, כב( בצורה משוכללת יותר  
השטן יכול להיות גם מרכיב בתוך 
האדם, כמאמר חז"ל: "הוא שטן, הוא 

צר הרע, הוא מלאך המוות".  יֵּ
 

חשוב לציין, שהמחלוקת שהזכרנו על 
ָיה נמשכת גם היום, הן  אגְּ כוחות המַּ
בין חכמי ישראל והן בין חוקרי העולם, 
כפי שניתן לראות במחלוקתם של 
אּורי גלר ותומכיו מול ג'יימס רנדי 

)ניתן למצוא את פרטי המחלוקת ותומכיו  
באינטרנט לפי שמותיהם, וכן במקורות של 

 .החוקר ניב הדר(
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 ]שאלות[
 

לשי' רבנו א. 
 כיצד הנחת התפילין.

 
דעת מרי יצ"ו בענין פיטום ב. 

 הקטורת   
 

 
 ]תשובות[

 לק"י 
 

לענין הנחת תפלין. הרי בתלמוד א. 
וברמב"ם לא נמצא כלל היאך 

מניחין תפלין אם שניהן בישיבה, 
ואם שניהן בעמידה, אם אחד 

בישיבה ואחד בעמידה, לפיכך לפי 
ההלכה עשה כרצונך. אמנם לבעלי 

הכוונות סדר מסויים, אך כדברי 

 הראב"ד איני בקי בהם.
 

לענין אמירת פטום הקטרת ב.   
 

אין בדבר לא אסור ולא התר, ואיך 
 שינהגו כשר.

 
 בכ"ר
 יוסף קאפח.

 ְלכּו ֶאל יֹוסף, ֲאֶשר יֹאַמר ָלֶכם ַתֲעׂשּו

 אור ההלכה

 א“שליטרצון ערוסי ג “ר הרה“ת מו“שו
 www.net-sah.org נצח ישראל"  "ואתר    www.moreshet.co.il  "מורשת"מתוך אתר 

מדוע אומרים "ברוך ש.  
ו  אתה ה' אשר בחר בנ
, אם לפי  ם" מכל העמי
המדרש ה' פנה לעמים 
תחילה והם סירבו לקבל 
ה  , עד שפנ את התורה
ו  מ י כ ס ה ו ל  רא יש ם  לע

 לקבלה?
ל  ל כ ב ן  א כ ן  י א ו  ל י א כ

 בחירה של ה'? 
  . ל ת א ר ש י ם  ע ן  כ א

ת  א ן  ו צ ר מ ל  ב י ק
התורה, שמכוחה הוא 
הפך או יכול להיות עם 
נבחר, בעוד שהגויים 
ת  א ל  ב ק ל ו  צ ר א  ל
התורה, ובלי התורה 
אינם יכולים להיות 

 נבחרים.  
ועלינו לדעת, שמשעה 
ו  נ י ב א ם  ה ר ב א ש
התמיד והתנכר לדתות 
האליליות שהיו בימיו, 
ת  א ץ  י פ ה ו ל  ה נ ת ה ו
 , ד ח א  ' ה ב ה  נ ו מ א ה
ט  פ ש מ ל  ש ו  כ ר ע ו
וצדקה, וחינך תלמידיו 
ובניו לכך, ה' כרת עמו 
ברית נצחית, בברית 
בין הבתרים. באותה 
ברית אברהם קיבל על 
עצמו שתהיה צוואה 
מדור לדור, שכל יהודי 
ם  בכל מקו ר  דו וכל 
ובכל זמן, יתנהלו לפי 

 אמונה בה' ותורתו.  
ה  ת ו א ב ח  י ט ב ה  ' ה ו
ברית, כי לא יטוש ה' 
עמו ונחלתו לא יעזוב. 
וגם אם עמנו יחטא, ה' 
לו ארכה לשוב  ייתן 
בתשובה, וזוהי מהותה 
של הברית, ובאופן זה 
ה'  מתבטאת בחירת 

 בנו, לעולם. 
  . ה ש י ו ג ה  ת י י ה ת  ו ר

כשנישאה לבן של נעמי. 
ה  ות בעל ר מ ורק לאח
ביקשה להתגייר אם כן 
מדוע נעמי אמרה לרות 
שתלך ממנה כי גם ככה 
אין לה עוד ילדים, ורש"י 
ם  י ד ל י ב  ת כ ש  ו ר י פ ב

 שייבמו אותה. 
והרי איזה מצוות ייבום 

 שייך בגויה? 
מנהג הייבום הוא ת.  

ן  ת מ י  נ פ ל מ ק  י ת ע
תורה, ועניין תמר ובני 

 יהודה יוכיח.
אני אדריכל שכיר ויש ש.  

נית: יש  לי שאלה עקרו
ם  ני כנ מת ם ש יקטי פרו
ת  ו הי ל ל  ו כ ד שי ר מש ב

בהם חילול שבת. יש 
ה  נ י ח ב מ ש ם  י ט ק י ו ר פ
ן  נ כ ת ל ף  די ע ת  י נ ו נ כ ת
בצורה כזאת או אחרת 
שבשבת "תגביר" חילול 

מבנה   -שבת. לדוגמא  
שמבחינת היגיון ותכנון 
עדיף לעשות בו חניון תת 
יגרום  , אבל זה  קרקעי
לזה שיהיה מי שיתפעל 
ם  יעבוד ש ו ן  ו י את החנ
בשבת ויהיו שם מעליות, 
חשמל, וכו' וכו'....מצד שני 

ן   - ו י חנ ן  תכנ ני מ אם א
עילי, פתוח, יהיה פחות 
ה  ז ם  א ה  . ת ב ש ל  ו ל חי
ה  איפ  ? ן ו נ כ ת ב ל  ו ק שי
עובר הגבול אם יש כזה, 
בין הרצון לתכנן בצורה 

 טובה לבין ההלכה? 
אם היית קבלן או ת.  

חבר בחברת הבנייה, 
היה אסור עליך לבנות 
פרויקטים שגורמים 
למשתמשים בהן לחלל 

 את השבת.  
אבל מאחר והנך שכיר, 
ואינך ברמת מקבלי 
ל  ד ת ש ה  , ת ו לט ח הה
למצוא עבודה נקייה 
מגרימת חילול שבת, 
 , ת א צ מ ם  ר ט ש כ ו
השתדל לשכנע אותם 
באופציות שהן יחסית 

 יותר מותרות.  
אך אם תמצא מקום 
אחר לעבוד בו, שאין 
משום תכנון פרויקטים 

מכשילים לעבירה, זה 
 דבר רצוי ביותר.

בעלי עובד במקום בו ש.  
מחתימים כרטיס בכניסה 
ם  ו י ס ב ם  ג ו ה  ד ו ב ע ל
העבודה. לעיתים בעלי 
ה  ד ו העב מצע  וצא בא י
ללא אישור )חבריו מגבים 
אותו והעבודה נעשית כך 
שיציאתו אינה מפריעה 
 ) ה ד ו ב ע ה ת  ו ל ה נ ת ה ל
ו האישיים וחוזר  לצרכי
ם  תי הח ר ל וח מא ר  ת ו י

 כרטיס. האם זה מותר? 
הערתי לו על כך כי אני 
חשבתי שזה אסור אך 
, כיצד  הוא לא שומע לי

 עליי לנהוג כאשתו?

  . ת ת א ש ך  כ ב י  ד
מוכיחה אותו בדרכי 
ת  מ ר ב ן  ה  , ם ע ו נ
ת  מ ר ב ן  ה ו ר  ו ס י א ה
הסיכון, שאם המעסיק 
עלול  ידע מכך, הוא 

 לפטרו.
מה ההבדל בין קדושה ש. 

 וטהרה. הרי שונים הם. 
שווה ייחוד,   ת. קדושה 

 , ש ו קד ש  ו ד ק ש  ו קד
 שווה יחיד ומיוחד.  

אשר קדשנו במצוותיו, 
וייחד  ו  הוא הבדילנ
אותנו ע''י מצוותיו, 
ו  נ א ש ה  ע ש ב ש
מקיימים מצוותיו של 

 ה', אנו מיוחדים.  
אבל יש גם משמעות 
נקודתית, רבינו קרא 
י  ר פ ס ד  ' ' י מ ד  ח א ל
משנה תורה קדושה, 
ובו כלל הלכות איסורי 
ת  ו כ ל ה ו  , ה א י ב
 , ת ו ר ו ס א ת  ו ל כ א מ
ע  מ ש מ  , ה ט י ח ש ו
 , ה ש ו ד ק י  ו ט י ב ה ש
מתייחס באופן מיוחד 
ם  ולנזהרי לפורשים 
ת  ו ל כ א מ ו  , ת ו י ר ע מ

 אסורות.  
ת   א ז ת  מ ו ע ה ל ר ה ט

משמעותה ההלכתית, 
התנהגות על פי כללים, 
המסירים או המונעים 
ת  ו י ה ל מ ו  נ ת א מ
ן  מ ת  ח א ב  , ם י א מ ט
ה  ע ב ק ש ת  ו א מ ו ט ה
ם  ג ש  י ך  א  , ה ר ו ת ה
 , ת י ל ל כ ת  ו ע מ ש מ

ב  ל ר  ה ט  , ת ו י ק  -נ
משמעותו לב נקי. טהר 

ם   י י נ י ו   -ע ת ו ע מ ש מ
ל  כ ת ס מ ו  נ י א ש
ם  י ר ו ס א ה ת  ו א ר מ ב

 וכיו''ב.

אברהם קיבל על עצמו שתהיה צוואה 
 מדור לדור, 

שכל יהודי וכל דור בכל מקום ובכל זמן 
 יתנהלו לפי אמונה בה' ותורתו. 

 בשורה משמחת

 שיעורים טלפוניים של מורינו

 א“שליטרצון ערוסי הרב הגאון 

שאפשר לשומעם גם בקו הטלפוני הנפלא של  
 30-716-1111", מחייגים קול הלשוןמערכת  "

ומיד לאחר מכן בתפריט הראשוני לוחצים את 
 המספר:
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בנוסף מידי יום שישי, ניתן יהיה לשמוע 
בשידור חי את שיעורו “ קול הלשון“ב

השבועי של הרב בכולל בקרית אונו. 
מתקשרים למספר הנ"ל ולוחצים כוכבית 

 למעבר לשיעורים חיים. 
 ניתן לצפות בשידור חי באתר נצח ישראל 
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 שעות השיעור ביום שישי
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הוא מתחייב   99כשנער מגיע לגיל  
במצוות, ואם חלילה עבר על ִמצַות 

מכין אותו מכת מרדות, ואם   –עשה  
מלקין אותו,   –חלילה עובר על לאו  

ויש לאווין שיש עליהם מיתת בי"ד 
ויש לאווין שיש עליהם חיוב כרת. 
לכן, ולשמחה מה זו עושה, כמוני כל 
מי שקצת חושב שבמקום שמחת 
ם  נרעדי ו  נ י הי וה  ו ר המצ חתן ב
ה  ז ה ע  ג ר ל ס  נ כ י ה ל ד  ח פ מ
שמקבלים תורה ומצוות והופכים 

 להיות ברי עונשין.
 

ה  נ מבי קרה  המשפחה הי אבל, 
שהמסלול הזה הוא לא מפחיד אלא 
מבטיח. כבר אבותינו במעמד הר 
סיני קיבלו את התורה בשמחה, 
ה  למרות שידעו שקבלת התור
מלווה בעונשים. ומדוע הם שמחו? 
כי הם ידעו שהעונשים אינם מופנים 

לוהית הטהורה שיש -לנשמה הא 
באדם, אלא מופנים ליצר הרע שיש 
באדם, ומה לעשות, לפתח חטאת 
רובץ. מן הרגע שאדם ננער מבטן 
אמו כבר אז יצר הרע מלווה אותו, 
היצר הרע זה הקיום בחיי העולם 

 הזה על כל תאוותיו.
 

זים  בחגיגת בר מצווה אנו מכרי
מלחמה על יצר הרע, יש לנו אתגר 
להיות יחד עם היצר הטוב, כי הוא 

זה אשר יבטיח לנו להגיע אל עולם 
חיי עד. בעולם הזה   –האמת והנצח  

ד  , אח ם רי ו וספ ם  די ו ד ם מ י החי
המרבה ואחד המאריך. ומשום כך 
אמרו חז"ל על ישי שהוא האריך 
ימים הרבה שנים. ומדוע? חז"ל 
מגלים לנו את הסוד, שהכניע את 
היצר הרע שכבר לא היה לו יצר 
י לחיים  ן לו, הביטו הרע, ואם אי
ארוכים זה חיי האמת והנצח, שם 
אין כליון, שם יש שגב, אושר, "מה 

 רב טובך אשר צפנת ליראך".
 

שלמה המלך אומר לקב"ה, אינני 
מבקש ממך לא אושר, לא כלום, רק 
חכמה ואכן "ויחכם מכל האדם 
אשר על פני האדמה", כי עם חכמה 
אפשר לקבל את כל השאר. לכן, 
כשמקבלים תורה ומצוות במעמד 
ו  ב ם  י י ק ת י  , ה ב ר ה  ח מ ש ב ה  ז
"ושמחת עולם על ראשם". וחתן בר 
המצווה היקר, שיש לו הורים יקרים 
צדיקים ובעלי חסדים, זו ירושה 
טובה מאין כמוה, זה מקדם ביטחון 

 שיצליח בחיים.
 

נתפלל לאבינו שבשמים במעמד 
קדוש זה, שהקב"ה יאיר אורו, ויגדלו 
, ונזכה בעז"ה  לעבודתו וליראתו
ה  ר ו ת ב  , ל רא ש בי ל  ו ד ג ה  הי שי
ולכל  ו  רי , לאושר הו ה' וביראת 

 הקהל המשתתף בשמחת מצוה זו.
 
 

ישי  )דברים שנאמרו  בשמחת חתן בר המצוה  
 (.שלמה צורדקר

 קבלת התורה והמצוות 
 בשמחה

 שליט"ארצון ערוסי ר הרה"ג “מו


