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בסיכומו של המסע הארוך ממצרים אל שעריה של ארץ ישראל, מוזכרת גם פטירתו של אהרן הכהן. אהרן שהיה שותפו של משה  ,בפרשת המסעות
 :מא(-)במדבר לג, לז בהנהגתו של העם בדרך הארוכה והקשה

ְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹום: ַוַיַעל ַאֲהרֹן ַהכֵֹהן ֶאל ר בִּ הָּ ֵדׁש ַוַיֲחנּו ְבהֹר הָּ קָּ ְסעּו מִּ ֵאל ֵמֶאֶרץ  ַויִּ ְשרָּ ים ְלֵצאת ְבֵני  יִּ עִּ ַאְרבָּ ְׁשַנת הָּ ם בִּ ת ׁשָּ מָּ ק ַויָּ י ְיקֹוָּ ר ַעל פִּ הָּ הֹר הָּ
ר:   הָּ ה ְבמֹתֹו ְבהֹר הָּ נָּ ים ּוְמַאת ׁשָּ ֹלׁש ְוֶעְשרִּ ד ַלחֶֹדׁש: ְוַאֲהרֹן ֶבן ׁשָּ י ְבֶאחָּ יׁשִּ ם ַבחֶֹדׁש ַהֲחמִּ ְצַריִּ י ֶמֶלְךמִּ ְׁשַמע ַהְכַנֲענִּ ַען  ַויִּ ד ְוהּוא יֵֹׁשב ַבֶנֶגב ְבֶאֶרץ ְכנָּ ֲערָּ

ה:  ר ַוַיֲחנּו ְבַצְלמֹנָּ הָּ ְסעּו ֵמהֹר הָּ ֵאל: ַויִּ ְשרָּ  ְבבֹא ְבֵני יִּ

 :כא, א( -)במדבר כ, כט  התוצאה של פטירת אהרן היתה המלחמה עם הכנעני מלך ערד כפי שמסופר גם בפרשת חוקת

וַ  י גָּ ה כִּ ֵעדָּ ל הָּ ְראּו כָּ ד יֵֹׁשב ַהֶנגֶ ַויִּ י ֶמֶלְך ֲערָּ ְׁשַמע ַהְכַנֲענִּ ֵאל:  ַויִּ ְשרָּ ים יֹום כֹל ֵבית יִּ ְבכּו ֶאת ַאֲהרֹן ְׁשֹלׁשִּ ֶחם ע ַאֲהרֹן ַויִּ לָּ ים ַויִּ רִּ ֲאתָּ ֵאל ֶדֶרְך הָּ ְשרָּ א יִּ י בָּ ב כִּ
י: ֶמנּו ֶׁשבִּ ְׁשְב מִּ ֵאל ַויִּ ְשרָּ  ְביִּ

 ל פטירת אהרן, ואילו בפרשת חוקת נראה, שהשמועה ששמע הכנעני היא שעם ישראל בא 'דרך האתרים'.אלא, שבפרשתנו נראה שהכנעני שמע ע

מעבר לכך, בפרשתנו לא מתוארת המלחמה עם הכנעני, והצורך בהזכרתו קשור ככל הנראה להסתלקותו של אהרן. חכמים במדרש, קשרו בין מיתת 
 :, יח(תנחומא חוקת) אהרן לפרשת 'וישמע הכנעני'

 ,זה עמלק ,מלך ערד הומי הי .את מוצא שכיון שמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ונראו כאשה פרועה ,אחריו וישמע הכנעני מלך ערד במה כתי
 מיד נתגרה בהם. דיושב על הפרצה, כיון ששמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבו הוהי .עמלק יושב בארץ הנגב (, כט)במדבר יג אמרשנ

 :)שם( ינו גם את הביטוי 'דרך האתרים'על פי דרך זו דרשו רבות

 .לתור םוארון ברית ה' נוסע לפניהם דרך שלשת ימי (, לג)במדבר י אמרשנ ,התייר הגדול שתר להם את הדרך ים,דרך האתר

להם לרצות  אלא, שהקשר בין הסתלקותם של ענני הכבוד לארון שנוסע לפניהם אינו ברור. כך גם לא ברור מה ראו הכנענים בארון הברית שגרם
 ולהלחם בישראל.

 :לו(-)במדבר י, לג אפשר, שהדברים יובנו לכשנעיין מחדש בסדרי נסיעת המחנה המופיעים בפרשת בהעלותך

ְסעּו ֵמַהר  ית  ה'ַויִּ ים ַוֲארֹון ְברִּ מִּ ה: ַוֲעַנן  ה'ֶדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת יָּ ֶהם ְמנּוחָּ תּור לָּ ים לָּ מִּ ְפֵניֶהם ֶדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת יָּ י  ה'נֵֹסַע לִּ ן ַהַמֲחֶנה: ַוְיהִּ ם מִּ ְסעָּ ם ְבנָּ ֲעֵליֶהם יֹומָּ
ה  רֹן ַויֹאֶמר מֶֹׁשה קּומָּ אָּ ְנסַֹע הָּ ה  ה'בִּ ֶניך: ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשּובָּ פָּ ֻנסּו ְמַשְנֶאיָך מִּ ֻפצּו אְֹיֶביָך ְויָּ ֵאל:  ה'ְויָּ ְשרָּ ְבבֹות ַאְלֵפי יִּ  רִּ

איו. הפסוק: 'וענן ה' עליהם יומם בנסעם מן המחנה', יכול להתפרש כמוסב על בני ישראל, לחילופין אותו הפסוק יכול להיות מוסב על הארון ונוש
ואחד שהיה  ,דיהםייפו אותם מכל צמדברי המדרש נראה כי שני הפירושים נכונים, שהרי המדרש טוען, כי שבעה עננים ליוו את עם ישראל: ששה הק

 הולך לפניהם. מסתבר שאותו ענן שהלך לפניהם היה מצל על הארון ונושאיו.

פטירת אהרן גרמה להסתלקותם של ענני הכבוד, גם אלו שהגנו על מחנה ישראל וגם זה שהיה הולך לפניהם מעל ארון הברית. מעתה עלינו לבאר 
 ומהי דרך התיקון.  ,תם של הענניםמהו הקשר בין מיתת אהרן לבין הסתלקו

 ענן בכל מקום מבטא השראת שכינה. בזכותו של אהרן שרתה שכינה על מחנה ישראל ובזכותו של אהרן שרתה שכינה גם על ארון הברית. 

זכו שכינה ביניהם' נדמה, כי השראת השכינה במחנה ישראל קשורה לשלום הפנימי השורר ביניהם. כך בכל משפחה בישראל למדנו כי 'איש ואשה ש
 :, יא(בהעלותך)וכך גם בעם ישראל וכך למדנו במדרש תנחומא 

יתה בנויה על גבי הספינות, כל זמן שהספינות י, למה הדבר דומה לפלטין שהו( ,)עמוס טזש"ה הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה 
אגודה אחת,  ןיו'. כביכול אימתי כסאו מבוסס למעלה, בזמן שישראל עשוימחוברות, הפלטין שעל גביהן עומדות, כך הבונה בשמים מעלותיו וג

    .לכך נאמר הבונה בשמים מעלותיו, אימתי בזמן שאגודתו על ארץ יסדה, וכן הוא אומר ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל

ותו השלום הפנימי בעם ישראל, היה תלוי באהרן הכהן שאהב את השלום ורדף אותו. משום כך ענני הכבוד ששמרו על עם ישראל היו תלויים בא
 שלום שאהרן נשא אותו על כתפיו ולבו.

השראת שכינה על הארון ונושאיו, מלמדת, ככל הנראה, על האחריות להרבצת התורה בישראל, עליה מופקדים נושאי 
שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו'. הארון. בראש מלמדי התורה בעם ישראל ניצב אהרן הכהן עליו נאמר: 'כי 

 עלמותו של הענן המגן על הארון ונושאיו. יוגם כאן סילוקו של אהרן גרם לה

לחם בישראל. התיקון הגדול הנדרש הוא יהכנעני יושב ערד שם לב לשתי חולשות אלו, וניסה לנצל אותן כדי לה
שבטי ישראל מאידך. ובאמת, ששני הדברים הללו קשורים ההתמסרות ללימוד תורת ה' מחד ודאגה לשלום הפנימי בין 

 זה בזה שהרי 'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם'.

 רה"י הרב אהרן פרידמן שליט"א // פטירתו של אהרן הכהן
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השנה תשעה באב יחול בשבת, ויש לדון מהו גדרו של היום, והאם כל *
היה בבחינת דרוש תתוקף האבלות חלה בו. ומי יתן וקריאת זה המאמר 

 וקבל שכר, וייהפכו הימים הללו לששון ולשמחה.

יכל .א עשירי נשרף רובו של ה  ב

הנכרים מובא סדר ימי החורבן בחודש אב בכניסת ( ע"א )תענית כטבגמרא 
 :. ע"ש(בירושלמי מגילה פ"א ה"ד יו"בוכ) להיכל ה'

בשבעה נכנסו נכרים להיכל, ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני, 
ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל 
היום כולו, שנאמר אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב. והיינו 

לא קבעתיו אלא  -ותו הדור דאמר רבי יוחנן: אלמלי הייתי בא
בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף. ורבנן: אתחלתא 

 דפורענותא עדיפא.

ו בחיוב נזק אש, האם הוא( ע"א )ב"ק כבנחלקו אמוראים  ונ מ שהזיק, או  מ
דהוי כזורק חץ. יש  האדםשחייב הכתוב את  -משום חיציו שחיובו 

להדליק נר  מותרכיצד  ,(ףי"הרי מדפ ע"א )ב"ק ישאלה מפורסמת בנמוק"י 
הרי על אף היותו מדליק את האור  .בערב שבת, למ"ד אישו משום חיציו

מבעו"י, הרי שבכל שעה ושעה שהנר דולק חשיב כאילו הוא מצית את 
שאין כוונת  ,האור בכל רגע ורגע, והרי הוא עובר בלאו דמבעיר. ותירץ

אלא שכל חומרת מעשה ההיזק  ,הדברים שמתחייב בכל רגע ורגע
בשעת ההצתה. על פי דברי הנימוק"י הנ"ל רגילים להסביר  כבר מתמגול

שכל חומרת חורבן  .את שיטת חכמים דאתחלתא דפורענותא עדיפא
 ה בשעת ההצתה, ולכן קבעו את יום הצום בט' באב.תהמקדש נעש

 :מספרת שרבי ביקש לעקור את ט' באב שנפל בשבת( ע"א לה הי)מגהגמרא 

אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: רבי נטע נטיעה בפורים ורחץ 
בקרונה של צפורי בשבעה עשר בתמוז, ובקש לעקור תשעה באב, 
ולא הודו לו. אמר לפניו רבי אבא בר זבדא: רבי, לא כך היה 

ו לאחר מעשה. אלא: תשעה באב שחל להיות בשבת הוה, ודחינוה
ידחה, ולא הודו חכמים. קרי  -השבת, ואמר רבי: הואיל ונדחה 

 עליה טובים השנים מן האחד.

ולכן הואיל  ,שרבי סבר שאתחלתא דפורענותא עדיפא ,מוכרחים לומר
ואידחי אידחי. שאילו היה סבור כרבי יוחנן, מדוע יש לדחות את יום 

ת מחלוקת רבי ואין לתלות בזה א !העשירי שהוא יום האבל העיקרי?
גם חכמים סוברים שאתחלתא דפורענותא שמסתבר ש כיון וחכמים,
כל מה שלא הודו לו הוא שלא יתכן שתהיה שנה שבה לא יהיה ועדיפא, 

 אבל ובכי על חורבן המקדש.

ותרה או דחויה  .ב  ה

מחלוקת, נראה להקדים: כלל נקוט בידינו שפיקוח הלהבין את  נתמל ע
)יומא למד בין היתר מהפס' וחי בהם ולא שימות בהם נו ,נפש דוחה שבת

 אצל פקוח נפש. הותרה או דחויה שבתנחלקו הראשונים האם ו .(ע"א פה
יש , וחולה שיש בו סכנה אם לא יאכל בשרב דן)יומא פ"ח סי"ד(  הרא"ש
. האם מוטב וכן בהמה חיה שאפשר לשוחטה בכשרותנבילה בשר לפניו 

בשבת סור לאו, או שנשחוט לו בהמה להאכילו בשר נבילה שהוא אי
 ויהיה הבשר כשר בין שיניו אלא שהוא איסור סקילה?

ורגוהביא הרא"ש דברי  וטנב מר הר"ם  , אוכל נפשדין  שדימה לכך מ
עשה ולא תעשה  שיש לצורך אכילה אע"פ ט ביום טובושחל שמותר

הוה  ,כיון שהתורה התירה לנו אוכל נפש ביום טובש .באיסור מלאכה
כל אוכל נפש ביום טוב כמו בחול. וה"נ כיון שהתירה תורה פיקוח  לדידן

הוי כל מלאכה שעושה בשבת בשביל חולה שיש בו סכנה כאילו  ,נפש
רשב"אאך  אצל פקו"נ. הותרהונראה שלדעתו שבת  עשאה בחול. )ח"א  ה

ןותרפ"ט(  אין לעבור על איסור חמור כתבו שחלקו על דבריו, ו)ביצה יז(  הר"
 איה הדחוי שבתשסוברים ש ונראה .דשחיטה משום איסור קל דנבילה

 
ריותו. * באח בנתו ו ה ע"פ  "ו,  הי ם  מידי התל ע"י אחד  ב  כת ר נ עו  השי

ו. האצל פקו"נ היא האם בשאלה זו שנפק"מ  ,כתב )שכח, סקי"ד( כההלר בא
ישב כדי לניתן לעשות לחולה מסוכן מלאכות שרגיל לעשותם ביום חול 

ולמ"ד  ,מותרא ידלמ"ד הותרה ה .את דעתו, אע"פ שאין בהם משום פקו"נ
 דחויה היא אסור. 

תשעה באב שחל  . שהנה יש לחקור גם בענייןומעתה נשוב אל עיסוקנו
ניתן להסתכל על : ונבאר .הותרה או דחויה א גדר שלהאם הו ,ביום שבת

בשני פנים: א. כיוון שלא ניתן לעשות את תוקף האבלות בשבת  נידון זה
יום מיום השבת אל הצום  ונדחהאז ממילא יש תשלומין של אבלות 

קרראשון. ב. מעיקרא הצום כולו  מיום שבת אל יום ראשון, ואין יום  נע
 .(בחקירה זו )ונביא לקמן כמה נפק"מהשבת שונה מיום ח' באב 

ום .ג הצ יית   דח

ופרה  קושיה על הגמ' במגילה החת"סשמע מאביו  ו"ח סי' קא()א כתב ס
לעיל: מניין לרבי אבא בר זבדא לומר שלא כך היה המעשה, ולא  שהובאה

 היו שני מעשיםש הרי יתכןביקש רבי לעקור את תשעה באב לגמרי? 
שונים, פעם אחת ביקש רבי לעקור תשעה באב סתם, ופעם אחרת ביקש 

 ?לעקור תשעה באב שנדחה

וס'הוהנה,  "א שרבי ביקש לעקור וכיצד בכלל היתה ה, הקשו)ד"ה ובקש(  ת
שכל האוכל ושותה בתשעה באב אינו  (ע"ב )תענית לוהרי אמרו  את הצום?

יכול לבטל דברי בית אין בית דין הרי  ,ועוד !רואה בנחמה של ירושלים
מה לבאר ותרצו שני תירוצים  !ןידין חברו אא"כ גדול הימנו בחכמה ובמני

 א: א. לא שביקש לעקור את הצום, אלא את החומרות של צוםהיתה ההו"
רבי ביקש לעקור את הצום מתשיעי לעשירי, על פני שאר הצומות. ב.  זה

 .כדעת רבי יוחנן בגמ' בתענית

את קושייתו: לא יתכן לומר שרבי ביקש לעקור  החת"סתרץ  על פי זה,
רבי יוצא שלפי התרוץ השני של התוס' כי א"כ, את תשעה באב לגמרי, 

וא"כ בתשעה באב שחל בשבת לא  שיש לצום בעשירי, סבור כשיטת ר"י
יתכן שהיה אומר "הואיל ונדחה ידחה", שהרי זה עיקר הזמן שבו היה 

, פורענותא עדיפאד תחלתאאנן, שצריך לצום! על כרחנו שרבי סובר כרב
  ולא עלה על דעתו מעולם להעביר את הצום מתשיעי לעשירי.

 :(ע"א )מגילה השנינו במשנה נקודה נוספת בענין זה. 

באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין. אבל זמן עצי כהנים, ותשעה 
 מאחרין ולא מקדימין. -באב, חגיגה, והקהל 

הטעם בזה שמאחרים את תשעה באב הוא משום שתמיד צריך לייחל 
הקשה: מדוע היה צורך )שם( לגאולה ושלא נצטרך לאבלות. הטורי אבן 

להאי טעמא שאקדומי פורענותא לא מקדמי, הרי טעמא אחרינא איכא 
ומן הראוי היה לאחר את  ,משום שרובו של היכל נשרף בעשירי ,בידן

"א וה ,אי טעמא שאין מקדימין את הפורענותשאלמלא ה ,ותרץ !התענית
להקדים את התענית לז' או לח' באב, שזו הייתה התחלת הפורענות 

 .(שםתענית כמבואר ב) קלקלו וכו'שנכנסו להיכל ו

מיטה .ד יש ה  תשמ

הלכה היא נפק"מ אחת בחקירה הנ"ל היא לעניין תשמיש המיטה. 
)ח"א תק"כ(  הרשב"א. (ע"א "ק כדו)משאבלות נוהגת בשבת בדברים שבצנעא 

וכתב  .נשאל מה הדין בתשמיש המיטה, כשחל ט' באב לחול בשבת
תשעה באב שחל להיות בשבת, " :(ע"ב )תענית כטשהדבר מותר, עפ"י הגמ' 

אוכל ושותה כל צרכו, ומעלה  -וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת 
. והביא שני הסברים: א. "שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתועל 

דאבלות ישנה שאני. ב. דמעיקרא היה ראוי לקובעו בעשירי כדברי רבי 
הביא  לב(' )פ"א סי הרא"שהותרה היא. גדר ומשמע מההסבר השני ש. יוחנן

ודייק שמותר בתשמיש. אך כתב  ,את לשון התוספתא שאינו נמנע מכלום
מוינש בי יצחק  ס"ל שדחויה היא. דונראה  .אסר, דהוי דברים שבצנעא אר

, דאבלות ישנה שאני אלאהיא,  דחויהאך גם למתירים ניתן לומר ש
 .כביאורו הראשון של הרשב"א

 

 משיעורי רה"י הרב גבריאל סרף שליט"א // תשעה באב שחל להיות בשבת



 

 

ו"ע .ה הש  גדר ט"ב נדחה לדעת 

שאינו מחסר  גבי תשעה באב שחל בשבת כתב )פ"ה מתעניות ה"ב( הרמב"ם
תקנד, או"ח ) השו"עו מותר. ומשמע מדבריו שאפילו תשמיש המיטה ,כלום

 אבל הרמ"א אסר: .פסק כן בעקבותיו יט(

אם חל תשעה באב בשבת, מותר בכולן אפילו בתשמיש המטה. 
 ויש אוסרים תשמיש המטה, וכן נוהגין )טור בשם ר"י ואגור ומנהגים(.הגה: 

הרש"ם א שט' באב שחל כתב להוכיח ששיטת השו"ע הי )ח"ג, שסג( מ
משום  רק להיות בשבת דחויה היא, וסיבת היתר תשמיש המיטה הוא

 מובא: (ע"א )מא בערובין גמ'שכן באבילות ישנה. 

בן בנימין.  תניא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק: אני הייתי מבני סנאב
פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, ודחינוהו לאחר השבת 

 והתענינו בו ולא השלמנוהו, מפני שיום טוב שלנו היה. 

מעשה, כשחל יום מילת  רבנו יעקבשעשה  התשב"ץ במהאי עובדא כתו
, ולא )באותה שנה חל תשעה באב בשבת(בנו ביום ראשון שהיה עשירי באב 

ביהשלים את תעניתו.  וסףה וכתב  ,הביא את הדין להלכה תקנט, ט(או"ח ) ת י
דווקא כשהצום דחוי אבל כשאינו דחוי לא הותר. וכתב  היתר זהד

 המהרש"ם ששמענו מכאן שהב"י סובר שהוא גדר תשלומין ודחויה היא. 

כתב גבי )תקנד, ה( השו"ע הרי  את דברי מהרש"ם. יש לדחותנראה שאך 
  :ת בתשעה באב כשחל בימות החולעוברות ומניקות שחייבות להתענו

עוברות ומיניקות מתענות בט' באב כדרך שמתענות ומשלימות 
ביום כפור; אבל בג' צומות אחרים פטורים מלהתענות, ואף על פי 
כן ראוי שלא תאכלנה להתענג במאכל ובמשתה, אלא כדי קיום 

 .סי' תק"נ סעיף א( יין לעיל)ועהולד 

יה"לוכתב  ות בשם  הב שבתשעה באב נדחה  ,)ח"ג סימן לז( יעקבהשב
שנופל ביום ראשון פטורות מלהתענות. והלב תוהה להבין מהו פשר 

וזמניםהחילוק. בספר  עדים   פ"י הגמראעאת זכתב להסביר  )ח"ז רנד( מו
  :(ע"ב )יח בר"ה

אמר רב חנא בר ביזנא אמר רב שמעון חסידא: מאי דכתיב כה 
חמישי וצום השביעי וצום אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום ה

 -העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. וכו' בזמן שיש שלום 
 -צום, אין שמד ואין שלום, רצו  -יהיו לששון ולשמחה, יש שמד 

אמר רב  -! אי הכי, תשעה באב נמיאין מתענין.  -מתענין, רצו 
 פפא: שאני תשעה באב, הואיל והוכפלו בו צרות.

שלתשעה באב, בניגוד לשאר תעניות, יש גדר של  תקנד, ח() ט"זהוביאר 
דכיון  ,לא מן הנמנע לומרו .מה הדין בט"ב נדחהולפ"ז יש לדון  חובה.

יש לו גדר של שאר התעניות ממילא שלא הוכפלו צרות בעשירי באב, 
 שאם רצו אין מתענים.

 -שהבאנו לעיל, שהקשו  התוס' במגילה דבריעפ"י זה נוכל ליישב את ו
תשעה באב, הרי אין בי"ד מבטל את רבי יכול לעקור ש הו"א התכיצד הי

ולכאורה יש להקשות כן גם על מסקנת הגמ', שרבי רצה בי"ד חברו וכו'. 
ע"פ  בזה רק לעקור ט"ב נדחה, איך יש בידו רשות לעוקרו? אך הביאור

הרשות בידם בכל דור  לכןשכיון שט"ב נדחה תלוי ברצון הציבור,  הנ"ל,
ובזה ארווח לן מאי שנא ט"ב נדחה  .לעצב את הכללים שבו ודור

שעוברות ומניקות אינן מתענות בו, משא"כ ט"ב דעלמא שמחויבות 
 שאכן גדר ט"ב נדחה גדר שאר תעניות. להתענות.

לעולם ניתן לומר  .ובזאת נוכל לדחות את דברי המהרש"ם אחר המחילה
י הבן מתענה ואינו הותרה. ומה שאב הוא בגדרב"י דעת השט"ב נדחה ל

, הוא כיון שט"ב נדחה תלוי ברצון כאשר הצום דחוי משלים תעניתו
 וממילא יכול הציבור גם לעצב את הלכות התענית. ,הציבור

ברצון  יםתלויאף הם ש ,בג' הצומות - אך עדיין מכלל קושייה לא יצאנו
שאבי הבן מתענה ואינו משלים?  זו הלכהלא נאמרה הציבור, מדוע 

הגר"אאמנם ב ור   הריטב"אכתב שמתענה ואינו משלים, אך  )תרפו, ב( ביא
 נפל פיתא בבירא. א"כ ו ,כתב שבעל הברית מתענה ומשלים )סוף תענית(

הנ"ל .ו וספות בחקירה  מ נ  נפק"

וד תורה    לימ

בט"ב, האם מותר  םאסור ללמדשנפק"מ נוספת לחקירה, בעניין דברים 
כתב שאסור ללמוד משום דהוי  )תקנג( המג"אכשחל בשבת.  אותם ללמוד

ורגדברים שבצנעא. אך  מרוטנב כתב שמותר, דתשמיש המיטה  מהר"ם 
גופא הוי חומרא יתרה ואין לנו להוסיף עוד חומרא. ונראה שהדבר תלוי 

 אם הצום רק נדחה או שהשבת הותרה לגמרי כיום רגיל. בחקירה דידן

הגדיל ן ש  קט

האבני  האם חייב להתענות? ,קטן שהגדיל בעשירי באב ונעשה בר מצווה
אומרת  (ע"א )ט בחגיגה הגמ'ש .כתב שהדבר תלוי בחקירה )סימן כו(נזר 

חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני פטור מקרבן ראייה, כיון שלא היה ש
ממילא פטור גם ביום שני. וה"נ אם נאמר שט"ב ובר חיובא ביום ראשון 

אינו חייב  - להיות בשבת הרי הוא נדחה, כיון שלא היה חייב בו שחל
 הרי שחייב.  ,ליום ראשון לגמרי בתשלומיו. אך אם נאמר שט"ב נעקר

 שבוע שחל בו

התענית אלא שדחויה לו  זמן שחל להיות בשבת הוא אם נאמר שט"ב
אך אם נאמר  .תשלומי התענית, הרי שאסור לכבס מהשבת שלפניה

 )חת"ס או"ח לג(.הרי שאין דין שבוע שחל בו  ,שהתענית נעקרה ליום ראשון

 
שאף שלענין חלה החמירו  ,החתם סופרבשבוע שעבר הבאנו את דברי 

שמא הכהנים שלנו אינם כהנים, מכל  ,א לא לתת לכהן קטן"א והמג"הרמ
מקום לענין קרבנות שיש דין שגם חלל כשר אין למנוע הקרבתן בגלל 

 אך יש לעיין בגדר עדות על פסולי כהונה מתוך אותה סוגיא.  חשש זה.

שגם חלל כשר בקרבנות, אבל  )סו ע"ב(ס הביא את הגמ' בקידושין "החת
באותה סוגיא נאמר שבן גרושה ובן חלוצה 'פסולו בשנים'. ובטעם הדבר 

ות ריכתב  וספ על אתר שלפסול כהן זה גדר של דבר שבערווה:  ד"הת
הוי ית או שהיא גרושה ורוצה לפוסלה לכהונה "במעיד על אשה שנשב

 וכדמוכח בשמעתין". דבר שבערוה

מבאמנם   :כתב (פט"ז ה"ו)בהלכות סנהדרין  ם"הר

האיסור עצמו בע"א אבל  ,אין צריך שני עדים אלא בשעת מעשה
בעל בעדים ו ...גרושה או זונה אשה זו ...אמר ע"א ?כיצד .יוחזק

 .אחר שהתרה בו הרי זה לוקה

ד שעדות זו היא כדבר "ם לא סובר כמו התוספות רי"ומבואר שהרמב
ם להעיד על כהן שהוא בן "אך צריך להבין מדוע לפי הרמב .שבערווה

ואלו להעיד על אישה שהיא  ,כמבואר בגמרא ,גרושה צריך שני עדים
 גרושה די בעד אחד?

מעתתאמבאר   :ו("ו פט")ש השב ש

גרושה או זונה לאו דבר שבערוה הוא וע"א נאמן בה וכמו שאר 
כיון דפסולו בגופו והוא איסורין הוא, אלא דבן גרושה ובן חלוצה 

, וכיון דהוא מפסולי קהל כהונה זה הוא דבעי מפסולי כהונה
דלא אמרו ע"א נאמן באיסורין אלא להעיד על דבר ... שנים

גרושה או זונה דזה  שנתהוה במקרה כמו להעיד אשה זו נעשית
 ,להעיד על פסולי קהל בתולדה הןהו"ל כמו נתנסך יינך, אבל 

להעיד ממזר או בן גרושה וחלוצה, דהוא חלל בתולדה ולפוסלו 
 ...בזה אין ע"א נאמן ,מקהל כהונה או קהל ישראל

שאף אם כהני זמנינו  ,ס"החתהבאנו את חידושו של  שעבר שבועוהנה, ב
מורנו ין קרבנות גם חללים כשרים. על כך הקשה ימ לענ"מ ,אינם ודאיים

ברג שליט ולד מיה ג ן נח גם  : הרי)קובץ מעלין בקודש כרך ז( א"הרב זלמ
כתב לא א "הרמאנו רואים שכ "ואעפ ,בתרומה הכשירה התורה את החלל

 הוא חששהבהכרח שא"כ , ולתת תרומה לכהן קטן כי אין ייחוס כהונה

 הרב דניאל סגרון // )סיום(מעמד הכהנים בזמן הזה 



 

 

ולא רק חללים, וממילא לא יסייע לנו חילוקו של  זריםשמא הכהנים 
 !החתם סופר

ן אישאלא  ורק  ,לתרומה ן התורהא נאמן מ"שע ,כתב ז( ,ב ה"ע)א שהחזו
אי איתיהב "ולכן בזמן הזה  ם.יוחסילהצריך כהנים מחכמים החמירו 

אך על  ."רשות להקריב קרבן פסח אין לבטל בשביל שאין לנו מיוחסים
דיון הש שהבאנו לעיל,ם "ש בדעת הרמב"ביאור השנ מ"כך מקשה הגרז
ככל דבר  ,ולכן אין עד אחד מועיל בו ,דיון על גוף הכהןעל כהונה הוא 

ן כהונה ים אדם לא נאמן על עצמו לעני"לדעת הרמב א"כ .שבערווה
 !וצריך עדות של שני עדים

שהאומר על עצמו שהוא  (ג, אע ")אה ע"השונ מדברי "הוכיח הגרז ,כמו כן
ויש להקשות  .חללה ספק והיא מפסולי כהונה נעשית הנבעלת לו ,כהן

 ודאיהרי אם הוא נאמן על עצמו למה הנבעלת לו אינה  -א "לדעת החזו
שלדעת  ,נ"חללה? אלא ודאי שהכהן לא נאמן על עצמו. לכן מסיים הגרז

כהנים שאינם זמן הזה על ידי בם אין להתיר הקרבת קרבנות "הרמב
 מיוחסים.

נ לכאורה אין זו סיבה למנוע לחלוטין הקרבת "אמנם גם לדעת הגרז
כי אפשר למצוא כהנים מיוחסים שיעידו עליהם שני עדים שהם  ,קרבנות

אם יימצאו  ,לכן .1ויש כהנים שיש להם כתב ייחוס מדורי דורות ,כהנים
בת קרבן נ לחזון איש שהמעכב היחיד להקר"מודה הגרז כאלו כהנים

)שלשם כך צריך שציבור שומרי התורה יהיה פסח הוא נתינת רשות מהממשלה 

 .ואז ילחץ על נבחריו ללחוץ על הממשלה לאפשר זאת( ,מעוניין בכך

וביניהם שאנו טמאי מתים  ,אמנם בשאר הקרבנות יש לנו בעיות נוספות
על האפשרות לחידוש אפר פרה  .ועלינו להיטהר באפר פרה אדומה

 ט."ה בזמן אלול הבעל"נדון אי ,אדומה כיום

 
 מלבד זאת יש לדון שהחזקה של הכהנים בימינו ככהנים היא חזקה אלימתא, שסומכין 1

על חזקות מעין אלו אף לדיני נפשות )כמבואר בקידושין פ ע"א(. וכן בדיני שבויה באה"ע 
בו"יסימן ו רוב האחרונים לא קיבלו את דעת  הש ם ו רשד" ה שכהני ימינו הם ספק ולכן  המ

יש להקל בספק שבויה וכיו"ב )וגם הסומכים על דבריהם מצרפים זאת כסניפים ולא 
כל החומרא של הרמ"א היא רק במקום שאין זה מעכב כנימוק בלעדי(. לכן מסתבר ש

קיום המצווה, בזה לחומרא בעלמא חוששים שמא אינם כהנים. אבל אין לחוש למיעוטא 
במקום  -בפרט לביאור הגרז"נ שהחשש הוא לזרים, שהוא מצוי עוד פחות מחללים  -

סורת של ביטול מצוות דאורייתא של הקרבת קרבנות. בפרט בכהנים מעדות שיש להם מ
כהונה של מאות בשנים. ובפרט לדעת מרן )אה"ע ג, א( שאדם לא נאמן על עצמו שהוא 
כהן לעניין קריאת התורה ונשיאת כפיים, וממילא הכהנים שעולים לתורה ולדוכן הם 

 בהכרח כהנים שהעידו עליהם.

 

 

א' באב. משמת אהרון  -הרון הכהןבפרשתינו מוזכר תאריך פטירתו של א
הסתלקו ענני הכבוד שהגנו על עם ישראל. נראה שמצב זה נשאר 

ורק אח"כ העננים חזרו בזכות  ,ר"ה ג ע"א( ין)עיבשלושים ימי הבכי על מותו 
משה. ימים אלו הם ימי חודש אב שהוא חודש המוכן לפורענות כמ"ש 

ָה"  ָצאּונְּ ָשּה ִימְּ ָחדְּ . בימים אלו אנו ע"פ רש"י( ,)ירמיהו ב, כדבהפטרה "בְּ
מתפללים שניגאל גאולה שלימה וה' יחזור לפרוש עלינו סוכת שלומו 

ִעי".וכבקשת המ .וענני כבודו ויגן עלינו ִרבְּ ִחי וְּ ֵדה ֵמֲאסֹוִנים ָארְּ  שורר "ּופְּ

התחבר ע"י ר' ישראל נג'ארה. מעניין  ,ה ריבון עלם'(-)'י כקודמו ,שיר זה
לראות את החריזה המיוחדת של שיר זה: בכל בית יש שני חרוזים 

)למשל בבית הראשון החרוז ובסופו מופיע החרוז השני והחרוז של הפזמון 

ת  י  בכל בית הוא  י -, ובסוףָךָת |  ע  ָך |   .(ת 

שראלהשם " מוגה  כולו הנוסח דלהלן" חתום בראשי הבתים של השיר. י
 ."ישראלע"פ ספרו של המחבר "זמירות 

ן: מו  הדואג למלא מחסורי( ,)הרועה שלי 2ִֹעיה' רו )מחשבותי(  1יֹודּוָך ַרְעיֹוַני פז

יֹום  ת קֶֹדשּבְ בַׁ ( ,)שַׁ ִבייֹום הַׁ ְ  (בלבד גירסת המחבר "ביום שביעי")ִעי ש ּ

לִּ י ר ּכִ ֶׁ ל ְמַלאכְ  יָת |ֹום ֲאש  ָך בֹו ּכָ ֶּ ּתֹו ֲאֶשר ָעָשה(ת  אכְּ לַׁ ל ֱאֹלִקים...מְּ כַׁ יְּ  )וַׁ

ִר ע"י שמירתו  י ש ָ ל זּולָ  )מלכת( 3יתָ אֹוַמר ּכִ ךָ | ַעל ּכָ  תֶּ

ים ָעש ִ בכך אני מודה גם שוּ  ךָ ֵאין ְלַבּלוֹ  | בימי הבריאה יתָ ְבַמֲעש ִ )אלא אתה חי  תֶּ

'אין קדוש כה' כי אין  עה"פי ע"א( )ברכות בלעולם ומעשיך מתבלים בימיך כמ"ש בגמ' 
לותךאל תקרי אין בלתך אלא " – בלתך ב ן ל "אי . .  .(ע"ש 4.

ן ֲאמָ  לכן ךָ ִלי בֶׁ  .)מהר לתת לי  רוגע ונחת(ִעי | ִחיש  ְלַהְרִגי תֶּ

ִבי ְ יֹום ש ּ  :סנהדרין צז ע"א( .)בזמן הגאולה באלף השביעי  שהוא יום שכולו שבת ִעיּבְ

ָ |ִביִעי ָבַחְר ש    ְניָ  ת  ָכל ַהּמִ  (-)בכל דבר בחרת את השביעי ממנו ִניםּבְ

ש ְ  ָ | ְואֹותֹו ִקּדַ בּועֹות ְוש ָ ת  ש ָ בכל שבוע ימים  - )המספר שבע התקדש בשבועות ִניםּבְ

השנה השביעית  - התקדש היובל, ובשניםהתקדשה השבת, וכן בשבועות שנים 
 התקדשה לשמיטה(

א)מהר( את ִחיש   ר ָנש ָ ֶׁ ַזע ֱאמוּ  | ידך ונשבעת תָ ֲאש  עם  - )לגזע מאמינים ִניםְלגֶׁ

ִּתי ישראל(  שתגאל אותם ולא תפגע בהם יותר כמ"ש " עְּ בַׁ ִכי ֵמי נֹחַׁ ֹזאת ִלי ֲאֶשר ִנשְּ
ל ָהָאֶרץ  ָבְךֵמֲעבֹר ֵמי נֹחַׁ עֹוד עַׁ ר  ָע גְׁ מ  ְך ּו י  ָעלַּ צֹף  קְׁ מ  י  ת  עְׁ בַּ שְׁ נ  ן   - " )ישעיהו נד, ט(כֵּ

 
ִגיא  1 י...ֲאָנה ָדִנֵיאל שַׁ יֹונַּ עְׁ י  רַּ ִזיוַׁ ִני וְּ ֲהֻלנַׁ בַׁ ֵרת )דניאל ז, כח(.יְּ ִלִבי ִנטְּ ָתא בְּ י ּוִמלְּ נֹון ֲעלַׁ ּתַׁ  ִישְּ
ָדִוד  2 מֹור לְּ יִמזְּ ֹע  ָסר )תהלים כג, א(. ה' ר  ֹלא ֶאחְּ
יָת ...  3 ר  י ָש ּתּוָכל )בראשית לב, כט(. כ  ִעם ֲאָנִשים וַׁ  ִעם ֱאֹלִהים וְּ
ֲעֵשה ָיֶדיָך ָש וכן כתוב " 4 ָּת ּומַׁ דְּ ָפִנים ָהָאֶרץ ָיסַׁ ֲעמֹד לְּ ָּתה תַׁ אַׁ ד ָמִים: ֵהָמה יֹאֵבדּו וְּ ג  ב  ם כַּ ֻכָל וְׁ

לּו בְׁ ֲחֹלפּו:  י  יַׁ ֲחִליֵפם וְּ בּוש ּתַׁ לְּ ּמּוכַׁ ָת ֹלא י  יָך  נֹות  ּושְׁ הּוא  ה  ָת אַּ כח(. ובישעיה -:" )תהלים קב, כווְׁ
לּו )סה, כב( כתוב שגם ישראל יהיו במדרגה דומה " בַּ ם יְׁ ה  י דֵּ ה יְׁ ֲעשֵּ מַּ ִחיָריּו  ".בְּ

 בלילה(. - )שכבי 5ִעיְוִרבְ  בדרך( - )לכתיָאְרִחי  ִנים |ּוְפֵדה ֵמֲאסוֹ 

ִבי ְ יֹום ש ּ  :הגאולה()בזמן ִעי ּבְ

 .)"רצה נא במנוחתינו"( ָחהיֹום ְמנוּ  -יֹום זֶׁהב ִתי |ֵצה ִבְמנּוחָ ר  

 )רווח שאתפרנס ממנו(ָחה ַהְמֵצא ִלי ָהְרוָ  | )בימי המעשה( ִתיּוְביֹום ֲעבֹוָד 

י ָאִכין ִביָת  ע"י זה 6ּכִ ֵאת  | לשבות בשבת() ִתיִלש ְ  7ָחהַוֲארוּ  )מנה(ַמש ְ

ְמ  בזכות זהוְ  ֹון ְוש ִ ש  וּ  ָחה |ש ָ ֲעש  ַ  ִעיְיִהי ש 

ִבי ְ יֹום ש ּ  :בזמן הגאולה( / )בשבת ִעיּבְ

ּכ   ליום( ,8ל עולם-)לעולם/ אעֹוָלם  ֵאל וֹ ש ְ ַזכֵּ  ל  ת ּתְ ּבָ ַ  ִני| ש 

הִ  ֹו ְוֵנְרָך ּבְ ֲעֵד  | )בהאירו(ל  ים אֹור ּבַ  )תאיר לי בזמן הגאולה( 9ִניש ִ

ן ִשי ּכַ ל ִמש ְ ֲעלֵ  | (10)בית המקדשלֹה ְואֶׁ ּוב ּתַ ש   ִניּתָ

י |ְמֵהָרה ֲענֵ    )ה' המאיר לי ומושיע אותי( 11ִעיאֹוִרי ְוִיש ְ  נ ִ

ִבי ְ יֹום ש ּ  ענני בכך שתביא את יום הגאולה(. )ענני עכשיו בתפילתי בשבת /: ִעיּבְ

ים" ָינ  נְׁ ּמ  ָכל הַּ ָת בְׁ רְׁ י ָבחַּ יע  ב  מילים אלו מיוסדות על דברי המדרש  - "שְׁ
 :)ויק"ר אמור כט, יא(

שמים, ושמי  - כל השביעין חביבין לעולם: למעלן השביעי חביב
וערבות. וכתיב 'סולו לרוכב בערבות ביה שמו'.  השמים, ורקיע...

... תבל וכתיב 'והוא ישפוט תבל ץאר - בארצות שביעית חביבה
אדם... חנוך. וכתיב 'ויתהלך חנוך את  - בצדק'. בדורות שביעי חביב

אברהם... משה. וכתיב 'ומשה עלה  - האלהים'. באבות שביעי חביב
שנאמר 'דוד הוא השביעי'...  - אל האלהים'. בבנים השביעי חביב

שנאמר 'והשביעית תשמטנה ונטשתה'.  - בשנים שביעי חביב
שנאמר 'וקדשתם את שנת החמשים'.  - בשמיטין שביעי חביב

שנאמר 'ויברך אלהים את יום השביעי',  - ימים שביעי חביבב
  .שנאמר 'בחדש השביעי באחד לחדש' - בחדשים שביעי חביב

י" ע  י ב  שְׁ ֹום  י בְׁ ים...  ּונ  ע ֱאמ זַּ ג  לְׁ ָת  ָשא ר ָנ ש ֲאש  י נראה שהוזכר כאן כיון  - "ח 
 באלף השביעי. - שגם הגאולה תהיה במספר שבע

 
י 5 ע  בְׁ ר  י וְׁ ח  רְׁ ָּתה )תהלים קלט, ג(. ָא נְּ כַׁ י ִהסְּ ָרכַׁ ָכל דְּ  ֵזִריָת וְּ
ִשִשי כך גירסת המחבר, וכמ"ש:  6 יֹום הַׁ ָהָיה בַׁ יאּווְּ ב  ר ָי ת ֲאש  ינּו אֵּ כ  הֵּ  ... )שמות טז, ה(.וְׁ
ָבִחים  7 ב טַׁ ִיֶּתן לֹו רַׁ תוַׁ אֵּ שְׁ מַּ ה ּו ֻרָח ֵחהּו )ירמיהו מ, ה(. ֲא לְּ שַׁ יְּ  וַׁ
ֵשם ה'  8 ָרא ָשם בְּ ִיקְּ ע וַׁ ֵאר ָשבַׁ ע ֶאֶשל ִבבְּ ִיטַׁ םוַׁ עֹוָל ל   )בראשית כא, לג(. אֵּ
ֵרִני:   9 מְּ ֵחי ֶקֶדם ִכיֵמי ֱאלֹוּהַׁ ִישְּ רְּ יַׁ ֵנִני כְּ ְךִמי ִיּתְּ ש  ֹח ְך  ל  רֹו אֵּ אֹו י לְׁ רֹאש  י  ֲעלֵּ רֹו  לֹו נֵּ ה  : )איוב כט, בְׁ
שּוֵפנִ -ב ְך חֶֹשְך יְּ ר אַׁ ָלה ג(. ָואֹמַׁ יְּ לַׁ יי וְּ נ  ֲעדֵּ בַּ ר   )תהלים קלט, יא( אֹו

הונקט "משכן שי 10 ד ִכי ָיבֹא ִשיֹלה" )בראשית מט, ל " משום החרוז. אך אולי רמז למ"ש "עַׁ
 י(, ושילה הוא מלך המשיח )עיין רש"י שם וסנהדרין צח ע"ב(.

ָדִוד ה'  11 ילְּ ע  שְׁ י  י וְׁ ר  י ִמִמי ֶא  אֹו יַׁ ָחד )תהלים כז, א(ִמִמי ִאיָרא ה' ָמעֹוז חַׁ  פְּ
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בני ישראל מן  ויסעו מ.. ויחנו ב.. ויסעו מ.. ויחנו ב.. ויסעו מ.. ויאנחו
האריכות הגדולה ופירוט היתר, ותכבד הקריאה על האנשים, וכמעט 
שכבר יכולים לחוות על בשרם את קושי ההליכה וטלטלות הדרך 'כאילו 
הוא יצא ממצרים'.. הטיב הרמב"ם להביא הרגשה זו לידי ביטוי, בכתבו 

: "סדר זכר המסעות, יראה מפשוטו של ענין )חלק ג פרק נ(במורה הנבוכים 
שזכר מה שאין תועלת בו כלל". אפילו רש"י חרג ממנהגו להתחיל 

נכתבו )=לשם מה( "למה  - מהתירוץ, ופירש בתחילת הפרשה את הקושיא
 המסעות הללו?"

ושני תירוצים הביא, והדברים מפורסמים מאוד ואעפ"כ אשתדל לחדש 
 בתירוציו:בה מילתא. וז"ל 

"להודיע חסדיו של מקום, שאעפ"י שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם 
במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה 
ולא היתה להם מנוחה". ומחשב חישובים ע"פ לשון הפסוקים ומגיע 
למסקנה: "נמצא שכל שמנה ושלשים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות. 

 בי משה הדרשן".זה מיסודו של ר

"ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת: משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו 
למקום רחוק לרפאותו. כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות. 
אמר לו כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך וכו'". עד כאן לשון 

 רש"י שאף לא סיים לצטט את כל לשונו של התנחומא.

י משוכנע שאין מי שלא ראה פעם את הרש"י הזה, או שלא שמע את אנ
התנחומא הנ"ל. ואעפ"כ, במחילת כבוד תורתך קורא יקר, ומבלי לגרום 
לך חוסר נעימות חלילה, אם אבקשך להשיב לשאלה: 'למה נכתבו 

ךמסעות הללו ע"פ התנחומא?' התוכל לנסח מטרה ברורה  ונ  ...בלש

"להודיע חסדיו של  - רש"י בפירוש הרי בשלמא לר"מ הדרשן, כתב
מקום". אלא לתנחומא, מאי איכא למימר? וישא משלו ויאמר, אך מה 

 תועלת במשלו לענות על קושייתנו? ומהו פשוטו של מדרש?

ישנו פרשן, מאוחר יחסית, שטרח לפרש את פירוש רש"י אך לא נתפרסם 
כות חיבורו בבתי המדרשות. לאחרונה גברה המודעות אליו ואל אי

וייחודיות פירושו, ואף במאמר זה נלך בדרכו בביאור דברי התנחומא 
הסתומים שהובאו בקיצור ברש"י. הפירוש נקרא 'באר יצחק' לרבי יצחק 

 הורוויץ, וכך כתב בריש פרשתנו:

מה טוב הדרש של רבי תנחומא ע"ה. שלפי שהוציאם הקב"ה 
ם .. והקורות שעברו עליהם ה. ממצרים להנחילם ארץ חמדה

הפלגת הצער והעונש והפלגת חסד. לזה בא כאן  -בהפלגה 
מהמסעות במספר ארבעים שנה  רשימה קצרהבפרשה שלפנינו 

שנדו במדבר, למען בבואם לארצם במנוחה תחת שדות וכרמים 
ובכל מסע ומסע שיקראו, יעלה על זכרונם  יקראו ברשימה ההיא.

קום, וגם מה המוצאות אותם במקום זה. וישימו על לב חסדי המ
למען .. . לבלתי יחטאו למען יעשו רק צדק וטוב ...היסורין שסבלו

ויתעוררו אל יתענגו על מנוחתם כבוד, בעלותם על לב כל זה 
 זו כוונת הדרש ומבואר. האושר האמיתי אהבת השי"ת ויראתו.

'להודיע' את 'החסד שבדין'  - המטרה מצומצמת יחסית ,לפי ר"מ הדרשן
שנה. לעומתו,  40נדודי המדבר  - גזירה נקודתית בהיסטוריהשל אותה 

עשית. התנחומא מדבר על מטרה רחבה הרבה יותר,  גם הבאר יצחק ומ
הזכיר בדבריו שע"י רשימת המסעות בנ"י "ישימו על לב חסדי המקום", 

רק צדק וטוב, לבלתי  יעשו למעןאבל זה תכלית העניין. המטרה היא "
 יחטאו".

יא רק ראשי פרקים. על האדם מוטלת המשימה להיעזר הרשימה הזאת ה
בה כדי להיזכר ש: כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן היה חסד מופלג ושם 
עונש מופלג, והשילוב הזה של זיכרון החסדים והדינים גם יחד, הוא 

 אמור להביא את היהודי לעשות את רצון ה' מתוך אהבה ויראה. 

בים איש תחת גפנו ותאנתו, האתגר הגדול הוא בשעה שישראל יוש
ועלולים להגיע ל'רם לבבך ושכחת'. גם לזמנים כאלה הקב"ה דאג. 

ה  - התועלת הגדולה ברשימה זו היא התמציתיות שלה מה קצר ואז רשי
היא'...יש סיכוי ש מה ה  'יקראו ברשי

ראו איך בנקל אפשר לדלות מן ה'באר', בלשונו הפשוטה והמובנת לכל, 
יזכרונ"ל. ובשורה אחת: למען את התשובה לשאלתנו ה קראו ו בחסדו  י

עשווגבורתו,  ייםרצונו באהבה, גם בזמנים  וי  שמועדים לשכחה... עתיד

*** 
בהשראת הבאר יצחק, ראיתי לנכון לתמצת את המאמרים שזיכני ה' 
לכתוב במסגרת המדור 'פשוטו של מדרש' בבחינת 'אלה מסעי'. למען 

מי שירצה, להיזכר על ידה תהיה הרשימה קצרה, שאוכל אני וכל 
 (.'הכתב והקבלהבעל 'מפי  םרובוביסודות החשובים שלמדנו מרבותינו )

גם דרש הרחוק מפשוטו, אין ביכלתו ובכוונתו לעקור את המקרא  - נשא
מפשוטו. עלינו מוטל לפרש את המקרא בדרך הפשט, אך שלא יסתור 

רת את את הדרש. במילים אחרות: בבואך לבאר איך הקבלה לא עוק
 הכתב, עליך לפרש הכתב ע"פ הקבלה )מאמר 'חקת' מקביל למאמר זה(. 

ותך העל חשיפת זהויות שאינן מפורשות בתורה שבכתב מתוך דקדוק  - ב
 ייתורי המקראות )ע"פ הנצי"ב(.

 .קודשדרשות חז"ל נטועות בעומק כללי לשון ה - שלח

 פירושו.דרשות הקרובות לפשט, בעיקר בנוגע לדרכו של רש"י ב - קרח

הרשות הנתונה לנו לפרש את המקרא לפי פשוטו גם אחרי  - חקת
שחז"ל דרשוהו באופן אחר, אפילו אם הפשט המחודש נוטה מעט מן 

תוס' דברי הובלבד שלא יסתרנו. )יסוד שהוציא הכתב והקבלה מ - הדרש
 לתמיהה(.  וכל הדורות היבש

 חז"ל במדרשי אגדה ב'השחרת דמויות' )ע"פ התורה תמימה(. ךדר - בלק

אין כוונת חז"ל לעקם עלינו את המקראות כי אם ליישבם על ש - פינחס
ו ביאוריכל, ממחיאל ין בייבוש לאיר משל ר'  ביאורומכונם כראוי )יתרון 

 'מקראות שלא כסדרן כתיבי'(. חז"לדברי לאיר, מן במואל שבינו רשל 

ות הבנת פשוטו של מדרש עם התקדמות הדורות )דומה  שכלול - מט
 מבחינה זו למאמר פינחס(.

עי חשיבות ההבנה מה הוסיף המשל שבדרש לביאור פשוטו של  - מס
 מקרא )ע"פ הבאר יצחק(.

*** 
כבר חודשיים, מאז פתח המדור, שאני מנסה להשחיל איזה מילת תודה 
וכד' אבל ב"ה המאמרים התארכו ולא נותר בהם מקום חשוב לעניין 
חשוב כזה. ברצוני להודיע חסדיו של מקום אשר לא עזב חסדו מאיתי, 

 ורק בס"ד הצלחתי למצוא מדי שבוע דברים יסודיים ולבארם בכתב. 

יחיו הנאמנים, האחים החביבים, חברי לשיעור ר' תודתי גם שלוחה לשל
איתיאל ור' בנצי סופר, שראו בי הכתובת למילוי משימת הקודש של 
כתיבת מדור נפלא זה, על ידו נחשפתי לעולם ומלואו. אך לזכותם יזקפו 

 המאמרים שנצברו אט אט תחת ידי.

זו לא הקדמה לספר ובכל זאת א"א בלא להזכיר תודה ולהכיר טובה 
 אשתי, שסייעה בעדי כדרכה בקודש, ואף מנויה על קהל הקוראים...ל

*** 
באוירת סוף זמן קיץ, אם יורשה לי 'לדרוש' את הפסוק "ויאיר בן מנשה 

, יאיר משה אטינגר, )ע"פ ב"ב קט:(וכי מנשה הוא? והלא משה הוא!  -הלך"
לחבר.  -שבאורו האיר לי תורת משה והיה לי לחברותא, וליתר דיוק

בהדלקת נרות חנוכה כשכולם בחדרים, בשמירות משותפות, בהפסקות 
חשמל, בימי שישי, בשבתות ובמוצאי שבתות, תמיד דרבן אותי ללמוד 
ולהתעלות בתורה. בטוחני שבאורו הגדול יאיר על כל סובביו, ובכל אשר 

 יפנה חפץ ה' בידו יצלח!

 ר' תמיר רוצ'ס // מקצר, והולך



 

 

 רה עצמית ישראלית, במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל""יצי
 )ראי"ה קוק, אורות, ארץ ישראל, ג(

כל של לומדי בית מדרשנו.  המתחדשת יצירהכח הלוביטוי מדור חדש בעלון. מטרת המדור היא לתת במה אי"ה החל מזמן אלול הבעל"ט יתווסף 
)לגביו של מדור זה( מוזמן לשתף את כלל הציבור בטעימה מפירותיו המתוקים. יצירה  –נדבה רוחו אותו ומוצא בקרבו כשרון לכתיבה יצירתית ר שא

 עותי.. היצירה צריכה להיות פרי עטו של הכותב, כתובה בלשון רהוטה, ובעלת תוכן פנימי משמלמשל( ,)לאפוקי ציור יכולה להיות שיר, סיפור וכיוצא בזה

 .תלמידים שאינם חפצים בעילוי שמם פרי עטם שלענייני דיומא, ב שלושה טורים לפנינו הריממדור זה,  הכטעימה ראשונ

 

 ַהֵבן ַהּׁשוֵֹכחַ  /ִצּיוֹנִי! ּדוֵֹרׁש ֵהן ָלּה?? 

 

 וְָכְך ָׁשַכְבנּו ִליֹׁשן

 ֹראֵׁשנּו,ִכִסינּו 

 וְַאּיֵה ָמרוֹם ֵמִראׁשוֹן

 ְמקוֹם ִמְקָּדֵׁשנּו?

 ַהֵלוִי ִלבוֹ ַבִמזְָרח

 וְהּוא ְבסוֹף ַמֲעָרב,

 וֲַאנִי ָהֵרי ָבּה ֶאזְָרח

 וְֵאיְך ִלִבי ֹלא ִנְצָרב?

 

 ֵהן ַהר ַהַביִת, ְביֵָדנּו, ָחַרב

 ַעָתה יְַהְלכּו בוֹ ׁשּוֲעֵלי ֲעַרב.

 ר זָר ֵאָליו ֹלא ָקַרבְמקוֹם ֲאׁשֶ 

 ָעָליו עוֹד יְִרֹמׂש ָנָחׁש וְַעְקָרב.

 וְָכל ְמֹצָרע, ַבַעל יֶַלֶפת וְָגַרב

 ָעֵלינּו יְִׁשַחק, יִָׁשיׁש ֵאֵלי ְקַרב.

 וְָרַׁשע ְמֻרָּׁשע יָצּוץ ִמְמָאֵרב

 וְיֶַכה וְיְִפַגע, ּוְבזֹאת יְִתַרְבַרב.

 ָאִבינּו, ִכי ַרבׁשּוָבה ְׁשבּוֵתנּו 

 ָׂשַבְענּו בּוז ִעם יָגוֹן ְמֹעָרב.

 וְזֵַכנּו ִלְׁשֹמַע ַרק ְּדָבֶריָך, ָהַרב

 עוָֹלְתָך ְמֵהָרה ְבֵביְתָך ָאז ִתְקַרב.

 

 ָנְצֶרּנּו ְכִאיׁשוֹן

 ּוְבָרצוֹן ַקֵבל ִאֶׁשנּו,

 ּוְכמוֹ ְבַנַחל ִקיׁשוֹן

 יֹאְבדּו ּדוְֹרֵׁשי ַנְפֵׁשנּו.

 ֵרנּו ַכֶּׁשֶמׁש ִתזְַרחוְעִ 

 ֹלא יֶַכָּנה ָׁשָרב,

 תוָֹרְתָך ָאז ִתְפַרח

 ְקֻדָּׁשה ַאְך ֶתָרב.

ִית ִנְבֶנה ָמַתי   ?ַהב ַ

 

 העין צופה, מביטה מרחוק

 דמעתה זולגת לבלי חוק

 הזמן חולף ומייגע

 ורק ממשיכים להתגעגע
 

 המצע כמעט מוכן

 היסודות קוראים: בואו לכאן

 יגדל שמיר וָשית?עד מתי 

 מתי עלינו תיבנו הבית?
 

 דברו על לב ירושלים

 .נרצה עוונה, לקחה כפליים

 ִקראו בערים, היּכונו לעלות

 באבנים וחולות בואו לבנות
 

 לא, לא, לא 

 יותר לא תבכי עוד

 ,זה הזמן להתנער ולצעוד

 לחייםן המ ייךנגבי דמעות

 ושפכי ליבך תפילה בירושלים

 את המקדש עוד נבנה  

 ועולם חדש יבנה

 כשנבנה... ,כן
 

 על ְמרֹום הרים מתגשם חזיון

 בלב ירושלים עיר ציון

 לירושלים של מטה אני שב

 עכשיו אני ביתי חוזר לא
 

 וגבורתך עורי לבשי עוֶּזך

 קומי לבשי בגדי תפארתך

 לברית עולם יכניסך אלוהיך

 וכמשוש חתן ישיש ה' עַליך
 

 הכוס יחד יתחברורסיסי 

 שברו,יוכוסות חדשים לא י

 צבע בצבעיהטיח שבבתים י

 בקבע ייחקקבקירות הלב 
 

 יד ימין תשוב לנגן

 ר בשיר נגןזמוהלשון ת

 לעדירושלים תיזכר 

 לבד ולעולם לא תשב
 

 ]לא, לא, לא...[
 

 בארץ יהודהביום ההוא שיר יוַּשר 

 העם הנושע יזמר בהלל ותודה,

 יריעו: פתחו שעריםבחצוצרות 

 גוי צדיק עולה להר ההרים,

 בית עולמים –אל בית ה' 

 .ולאומיםילכו עמים הלוך 

ְכַנס ָאב נ ִ ֶּׁ  ִמש  
 

ְכַנס ָאב נ ִ ֶּׁ  ִמש  

 ְמַמֲעִטין

ְמָחה ש ִ  ב ְ

ב צֶּׁ ל ָהעֶּׁ ָ תֹוְך כ   ב ְ

ל ֵּ ְתַאב  י ַהמ ִ  כ ִ

ַלִים ָ  ַעל ְירו ש 

ְמָחָתה   ש ִ ה ב ְ  רֹואֶּׁ

 

ְכַנס נ ִ ֶּׁ  ִמש  

 ָאב

ְמָחה ש ִ  ְמַמֲעִטין ב ְ

ה ָ ְתִפל  ין ב ִ  ו ַמְרב ִ

 ְלָפָניו

ִחיש  ִלְגֹאל י ָ ֶּׁ  ש 

ָניו ָ ת ב   אֶּׁ

 

ְכַנס נ ִ ֶּׁ  ִמי ש 

 ָאב

ְמָחה ִ ש   ַ  ְמַמֲעִטין ב 

וֹ  ל  ֶּׁ  ש 

 מֹוִדיִעין לוֹ 

ָרָרה ִהיא ֹא ש ְ ל  ֶּׁ  ש 

א ַעְבדו ת ָ ל   אֶּׁ

 

ְכַנס ָאב נ ִ ֶּׁ  ִמש  

ְמָחה ש ִ  ְמַמֲעִטין ב ְ

י ר ןו ְמַנס ִ ֵּ פ  ַ ת   ְלִהש ְ

ר ָכל ַהי ֶּׁתֶּׁ  ב ְ

 

 ָאז

ֹוף  ְלַבס 

ה הַ  ֶּׁ ְרב  ְמָחהת ִ  ש ִ

אֹותֹו ָאב  ב ְ

ד בֶּׁ ם ַעְצמֹו עֶּׁ ָ  ַהש  

ַמִים ָ ש   ַ ב  ֶּׁ  ו ְבָאִבינו  ש 

ים ַחי ִ ַ נו  ב  ֵּ ם ַנְפש  ָ  ַהש  

 

 ָאז

ְמַחת ש ִ ה ב ְ  ִנְראֶּׁ

ַלִים ָ  ְירו ש 

  

 

 


